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ABSTRACT 
Magical (magic) realistic fiction, as a form of narrative, 

witnessed an increase in the last decades; it became highly 

adopted by writers and enjoyed by readers across the globe. 

Magic realism is a literary form in which weird, supernatural, 

and unreal tales are narrated as if the events were commonplace. 

Angela Carter is a British author whose works, but not all, have 

been discussed by critics as magical realistic texts. 

The aim of the following study is to analyze Nights at the 

Circus in the light of magic realism. An outline of the 

characteristic features of the genre is introduced at the beginning 

of the study in order to define magic realism as a genre 

independent of fantasy or science fiction. A comparison 

between the characteristic components of the magic realism 

novel and their equivalents in Carter's text is also a significant 

part of the analysis. 
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Introduction 
Magic realism is the opposite of the "once-upon-a-time" 

style of story-telling in which the author emphasizes the fantasy 

in narrating imaginary events. In the world of magic realism, the 

narrator speaks of the unreal so naturally in a way that reveals it 

as real. Magic realism aims to re-imagine the world and its 

reality; it is not an escapist literature but rather an opportunity to 

see the extraordinary things every day. 

Franz Roh, a German art critic, first used the term 'magic 

realism' or 'magical realism' in 1925 as a description of a 

painterly style also known as the New Objectivity (Neue 

Sachlichkeit), a reaction to Expressionism. Roh, in this way, 

was emphasizing the magic of the normal world, how everyday 

objects can be perceived as strange and fantastic. Roh's theory 

had a great influence on European and Latin American 

literature, for instance on an Italian writer called Massimo 

Bontempelli. Bontempelli tried to present the mysterious and 

fantastic qualities of reality exactly in the way Roh understood 

magic realism. In 1940, Latin American authors mingled Roh's 

and Bontempelli's theories in order to create the original Latin-

American novel. From the 1960's onwards, there has been a 

strong current of magic realism within the general movement of 

British and American post-modern literature. (Bowers: 33). 

Angela Carter (1940 –1992) was an English novelist and 

journalist, known for her feminist, magical realism, and 

picaresque works. With the publication of her first novels in the 

late 1960’s, Carter received wide recognition and praise in Great 

Britain for blending gothic and surreal elements with vivid 

portrayals of urban sufferers and survivors. Critics have praised 

her wit, creativity, eccentric characters, descriptive wealth, and 

strongly sustained narrative while sometimes questioning her 

depth of purpose and suggesting a degree of affectation. Her 
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imaginative transformation of folkloric elements and 

examination of their mythic impact on sexual relationships 

began to be fully appreciated on the appearance of The Bloody 

Chamber and Other Stories, which received the Cheltenham 

Festival of Literature Award. Nights at the Circus, recipient of 

the James Tait Black Memorial Prize, helped to establish for 

Carter a growing transatlantic reputation as an extravagant 

stylist of the Magical Realist School. Following her sudden 

death in 1992, Carter was immediately hailed as the most 

important English fantasist of her generation. Her critical 

writings attracted new attention and in 2008, The Times ranked 

Carter tenth in their list of "The 50 greatest British writers since 

1945"(http://en.wikipedia.org/wiki/Angela _ Carter). 

Magic Realism, Fantasy, Science Fiction and Surrealism:  

When attempting to know something it is often helpful to 

know things around that may cause confusion. Magic realism is 

"an aesthetic style or genre of fiction"(Zamora & Faris: 5) that, 

contrary to fantasy or science fiction, is not escapist but 

engaging and thought provoking. It is a narrative form that 

blends magical elements with a realistic atmosphere. The 

themes and subjects are often imaginary, fantastic or dream-like. 

However, these magical elements are explained in the same way 

as ordinary occurrences that are presented in a manner which 

allows the real and the magical to coexist next to each other and 

be accepted in the same stream of thought. 

Science fiction and fantasy are usually speculative while 

magic realism is not. It does not conduct thought experiments; 

instead, it tells its stories from the perspective of people who 

experience a different reality from the one called objective. If 

there is a ghost in a story of magical realism, the ghost is not a 

fantasy element but a manifestation of the reality of people who 

believe in and have "real" experiences of ghosts. Magical realist 
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fiction depicts the real world of people whose reality is 

different. It is not a thought experiment or a speculation. 

Magical realism endeavors to show the world through other 

eyes. (<http://www.writing-world.com/sf/realism.shtml>). On 

the other hand, Surrealism is often confused with magical 

realism as they both explore illogical or non-realist aspects of 

humanity and existence. Surrealism "is most distanced from 

magical realism [in that] the aspects that it explores are 

associated not with material reality but with the imagination and 

the mind, and in particular it attempts to express the 'inner life' 

and psychology of humans through art" (Bowers: 22). 

General Characteristics of Magic Realist Fiction: 

Many characteristics can be found in a given magic 

realistic text while every text is different and employs a 

smattering of the qualities listed next. However, they exactly 

portray what one might expect from a magic realist text. 

Like many modernist movements, magic realism rejects 

the nineteenth-century positivism, the faith in science and 

empiricism, returning to folklore, mysticism and mythologies. 

Literary works that can be classified as magic realistic novels 

may employ only a selection of the characteristic features of the 

genre. The most common features are the supernatural, 

plenitude, hybridity, ironic distance, authorial reticence and 

political critique. It may be defined as: 
A kind of modern fiction in which fabulous and 

fantastical events are included in a narrative that 

otherwise maintains the 'reliable' tone of objective 

realistic report, designating a tendency of the modern 

novel to reach beyond the confines of realism and draw 

upon the energies of fable, folk tale, and myth while 

maintaining a strong contemporary social relevance. The 

fantastic attributes given to characters in such novels — 

levitation, flight, telepathy, telekinesis — are among the 

means that magic realism adopts in order to encompass 
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the often phantasmagorical political realities of the 20
th

 

century (Baldick: 146). 

In magic realism, the supernatural is not displayed as 

something questioning. While the reader realizes that the 

rational and irrational are opposite and conflicting sides, they 

are not confused because the supernatural is mixed within the 

style of the narrator and characters in the fictional world. Magic 

realism lacks emptiness, departs from rules and structures, and 

contains an extraordinary plenitude of disorienting details. This 

layering of elements creates a specific, exaggerated atmosphere. 

The space in between those layers is where the marvelous real 

can be observed, marvelous: not meaning beautiful and pleasant, 

but extraordinary and strange (Carpentier: 102-104). 

The other feature that magical realism utilizes is the 

hybridity that means multiple planes of reality taking place in 

inharmonious arenas of opposites such as urban and rural, or 

western and indigenous. The plots of magical realist works very 

often involve issues of borders, mixing, and change. The authors 

establish these plots to reveal a crucial purpose of magical 

realism: a more deep and true reality than conventional realist 

techniques could illustrate. 

The writers keep an ironic distance from the magical 

worldview for the realism not to be compromised. 

Simultaneously, the writer must strongly respect the magic, or 

else the magic turns into simple folk belief or complete fantasy, 

split from the real instead of coordinated with it. The term 

"magic" relates to the fact that the point of view that the text 

depicts explicitly is not adopted according to the implied 

worldview of the author. 

Authorial reticence refers to the lack of clear opinions 

about the accuracy of events and the credibility of the 

worldviews expressed by the characters in the text. This 

technique promotes acceptance in magical realism. In magical 
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realism, the simple act of explaining the supernatural would 

eradicate its position of equality regarding a person’s 

conventional view of reality. Because it would then be less 

valid, the supernatural world would be discarded as false 

testimony (Chanady: 16). 

Magic realism often contains some degree of political 

critique in form of implied criticism of society, particularly the 

elite. It presents the point of view of the geographically, socially 

and economically marginalized. Magic realism's alternative 

world works to correct the reality of established viewpoints, like 

realism, naturalism and modernism. 

Magic Realism in Nights at the Circus: 

The very beginning of the novel sets the overall tone of 

the text presenting the magical descriptions as real; the most 

prominent feature of magical realist fiction: 
"As to my place of birth, why\ 

, I first saw light of day right here in smoky old London, 

didn't I! Not billed the 'cockneyvenus', for nothing, sir, 

though they could just as well 'avecalled me 'Helen of 

the High Wire', due to the unusual circumstances in 

which I come ashore -- for I never dockedvia what you 

might call the Normal channels, 

Sir, oh, dear me, no; but, just like Helen of Troy, was 

Hatched. 

"Hatched out of a bloody great egg while Bow Bells 

rang, as ever is!" 

[…] But these notorious and much-debated wings, the 

source of her fame, were stowed away for the night 

under the soiled quilting of her baby-blue satin dressing-

gown, where they made an uncomfortable-looking pair 

of bulges, shuddering the surface of the taut fabric from 

time to time as if desirous of breaking loose. ("How 

does she do that?"Pondered the reporter.) (Carter: 7-8) 

According to geographical locations Nights at the Circus 

can be divided into three parts, and the story becomes more and 
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more fantastic along with the geographical movement from 

London to Siberia. The principal narrators include Fevvers, a 

winged woman, and Walser, an American reporter. Other than 

these two protagonists’ narratives, the novel also contains 

various stories told by women. The narratives all take place in 

unordinary places, inclusive of the whorehouse, the museum of 

female monsters, the circus, the prison and so on. 

In the first section, the novel starts with Walser’s 

interview with Fevvers, in which Walser tries to define what 

Fevvers is. Walser stands for patriarchal thoughts, which tend to 

classify and to control things. However, during the interview, 

Fevvers is fully in charge of her narrative as well as her identity. 

She gives an account of her life, in which she explains the days 

she had in the brothel and in the museum of female monsters. 

Her account of her formal life illustrates how women are 

defined and isolated according to patriarchal thoughts. 

Later on, in the second section, Fevvers joins the circus, a 

place of uncommon events. Walser also joins the circus in order 

to find out whether Fevvers is a fraud or not. The circus is a 

world in which a chain of commands is absent and rules are 

broken. Clowns and performers, together with animals, shape a 

world in which things are turned upside down. 

In the third section, a panopticon made for female 

convicts is mentioned. These female inmates, at last, 

successfully get out of the panopticon and form a female 

community. In this section, Fevvers and Walser are not together 

due to a train accident. The tundra, where Walser stays after the 

train accident, is a place in which time does not follow 

traditional notions. Walser, losing all his memory, becomes 

totally blank. His prejudices have been erased totally. At last, 

Fevvers and Walser come together. Having gone through the 

life in tundra, Walser has been turned into a New Man, who no 
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longer views Fevvers as an object but as a human being. Their 

reunion, the integration of New Man and New Woman, signifies 

the better world for women in the future, in which men no 

longer take superior position and women do not exist only as 

belongings to men. Through Nights at the Circus, Carter calls 

into question the constructed nature of patriarchal society 

(Carpentier: 108-109). 

One of the most prominent features distinguishing magic 

realism from fantasy fiction is the use of the antinomy which 

means the immediate presence of two mutually incompatible 

codes. This results in diametrically different treatment of the 

supernatural. In fantasy literature, the supernatural is very often 

something to which special attention is drawn; the supernatural 

or magical elements are used as primary elements of plot, theme 

and setting. In magic realism, the presence of the supernatural or 

magical is accepted. Fevvers, the protagonist of the Nights at the 

Circus, claims to have been hatched from an egg laid by 

unknown parents: 
For I never docked via what you might call the normal 

channels, 

Sir, oh, dear me, no; but, just like Helen of Troy, was hatched. 

Hatched out of a bloody great egg while Bow Bells rang,as 

ever is! (Carter:7) 

The facts are the facts, but here they are presented as if 

they were fables. Fevvers indeed does not know her parents, and 

was found in a basket along with some broken eggshell. Along 

with her possessing a pair of wings, these are the facts, no 

matter how fabulous that leads Fevvers to the conclusion that 

she was not born like a normal human being. While she pursues 

the career of an aerialiste the general audience refer to her as ―A 

fabulous bird-woman‖ (Carter: 15) because of her wings: 
Heroine of the hour, object of learned discussion and 

profane surmise, this Helen launched a thousand quips, 

mostly on the lewd side. ("Have you heard the one about 
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how Fevvers got it up for the travelling salesman. . .") Her 

name was on the lips of all, from duchess to 

costermonger:"Have you seen Fevvers?" And then: "How 

does she do it?"And then: "Do you think she's Real?" 

(Zamora & Faris: 3) 

In conversations people react to her supernatural feature 

with a mixture of fear and disbelief. However, their approach 

changes dramatically during her performances, where everyone 

can experience the supernatural first-hand. The supernatural is 

widely accepted as surprising and extraordinary but authentic 

and true in the same train of thought: 
The supernatural is not a simple or obvious matter, but 

it is an ordinary matter, an everyday occurrence -- 

admitted, accepted, and integrated into the rationality 

and materiality of literary realism. Magic is no longer 

quixotic madness, but normative and normalizing. It is 

a simple matter of the most complicated sort. (Zamora 

& Faris: 3) 

The fact of Fevvers possessing a pair of fully functional 

wings is treated as ―marvelous reality‖ but reality nevertheless: 
She rose up on tiptoe and slowly twirled round, giving the 

spectators a comprehensive view of her back: seeing is 

believing. Then she spread out her superb, heavy arms in 

a backwards gesture of benediction and, as she did so, her 

wings spread, too, a polychromatic unfolding fully six 

feet across, spread of an eagle, a condor, an albatross fed 

to excess on the same diet that makes flamingoes pink. 

Oooooooh! The gasps of the beholders sent a wind of 

wonder rippling through the theatre. (Carter: 15) 

On the other hand, the second protagonist, a well-

travelled American journalist Jack Walser, is very skeptical 

about both Fevvers and her supposedly possessing wings. In the 

beginning of the novel, he represents the rational point of view 

and the voice of reason untampered with a false notion and 

magical thinking: ―Now, wings without arms is one impossible 
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thing; but wings with arms is the impossible made doubly 

unlikely -- the impossible squared.‖ (Carter: 15-16) 

However, with Fevvers relating the events of her life, 

Walser starts to see glimpses of marvelous reality around him. 

As Fevvers progresses with her story, Walser becomes less and 

less critical even though the story itself becomes more 

mysterious and dreamlike. 

In London, the first section of the book, Fevvers' story 

creates a feeling of supernatural and magical by presenting the 

extraordinary alongside all-too-ordinary events. The fact that 

she was left in a basket on the doorstep of a brothel raised by 

prostitutes with hearts of gold and never expected to work as 

one of them but only as a living statue seems almost like a 

literary cliché. This kind of ordinariness the readers can 

encounter now and then in romances or fairy tales but rather 

rarely in the real life, which creates an additional feeling of the 

plot being detached from reality. ( Hs ia :  1 1 - 1 7 ). The readers 

may start to suspect that Fervvers' account of her life is untrue 

or comprised of dreaming about the past – either way it adds to 

the overall atmosphere of the marvelous and uncanny. At one 

point, Fevvers gives a description of the madam of the brothel 

she was raised in: 

She had the one peculiarity, sir; due to her soubriquet, or 

nickname, she always dressed in the full dress uniform of 

an admiral of the Fleet. Not that she ever missed a trick, 

her one eye sharp as a needle, and always used to say, "I 

keep a tight little ship." Her ship, her ship of battle though 

sometimes she'd laugh and say, "It was a pirate ship, and 

went under false colors," her barque of pleasure that was 

Moored, of all unlikely places, in the sluggish Thames. 

(Carter: 32) 

Although Ma Nelson is a believable, realistic character 

and both Fevvers and Lizzie, her caretaker, call her a proper 
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lady, she seems anything but ordinary and therefore belonging 

to the realm of  the supernatural. Still there are some characters 

in the novel that can be obviously described as supernatural or 

fantastical, such as Toussaint, a mouth-less servant of Madame 

Schreck, Fanny Four-Eyes or Madame Schreck, the Living 

Skeleton, the owner of the museum of female monsters, herself. 

Ma Nelson is a realistic character that seems fantastical; 

Toussaint on the other hand is her direct opposite. Although he 

seems even more realistic and believable than she does, he 

belongs to the realm of the supernatural. Despite the fact that his 

condition is seemingly believable, it would be a physical 

impossibility for such a person to survive beyond infancy: 
That self-same fellow with no mouth, poor thing, opens 

the door to me after a good deal of unbolting from the 

inside, and bids me come in with eloquent gestures of 

his hands. I never saw eyes so full of sorrow as his were, 

sorrow of exile and of abandonment. (Carter: 57). 

Yet another impossible creature, and therefore 

undoubtedly a fantastical one, is Fanny Four-Eyes, who has an 

additional pair of eyes in the most unlikely of places. Fanny 

comes to the museum out of her own will because ―She saw too 

much of the world altogether‖ (Carter: 69); and therefore ―She 

chooses to rest with all of us other dispossessed creatures, for 

whom there was no earthly use‖ (ibid: 69) 
 "And Schreck would say: 'Look at him, Fanny.' So 

Fanny would take off her blindfold and give him a 

beaming smile. 

 "Then Madame Schreck would say: 'I said, 

Look At him, Fanny.' At which she'd pull up her shift. 

 "For, where she should have had nipples, she had 

eyes. Then Madame Schreck would say: 'Look at him 

properly, 

 Fanny.' Then those two other eyes of hers would open. 

  They were a shepherd's blue, same as the eyes in 

her head; not big, but very bright. (Carter: 69) 
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The occurrences taking place in the circus in Petersburg, 

the second part of the novel, ―break down the conventional 

hierarchical order in which man rules over animals‖ (Michael: 

195). The circus is a place in which pigs and chimps have higher 

intelligence than men are. Colonel Kearney – the owner of the 

circus – keeps a pig that functions as both his oracle and a 

business adviser. Since the Colonel trusts his so-called 

―partner‖, entirely it is revealed that all the major decisions and 

the whole policy of the circus depend on the pig's choices 

regarding the cards. In this case, a man believes that an animal 

possesses magic powers. Colonel trusts the pig to such an extent 

that the animal makes decision in his stead: 
She could spell out your fate and fortune with the 

aid of the alphabet written out on cards -- yes, 

indeed! Could truffle the future out of four-and-

twenty Roman capitals if they were laid out in 

order before her and that wasn't the half of her 

talents. Her master called her "Sybil" and took her 

everywhere with him.(…) Colonel Kearney 

invited his pig to tell him whether to hire the 

young man or no. 

(Carter: 98). 

Similarly Lamarck's Educated Apes, a group of 

chimpanzees performing a school routine, seem to be more 

intelligent than their masters, only pretending to be trained 

animals, and perfectly capable of taking care of themselves. 

While pretending to rehearse their school routine in fact the 

chimpanzees plot against their trainer. Their leader, the 

Professor, gets rid of Monsieur Lamarck and forces Colonel 

Kearney to sign a new, more profitable contract with the apes, 

written by the apes themselves: 
 The chimps put themselves through their own 

paces; the trainer's woman was no more than their 
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keeper and Monsieur Lamarck, a feckless drunkard, left 

them to rehearse on their own. 

 (…) The Professor's face, grinning like a Cheshire 

cat, was not six inches from Walser's own as he popped 

it on. Their eyes met. 

 (...) Then the Professor, as if acknowledging their 

meeting across the gulf of strangeness, pressed his tough 

forefinger down on Walser's painted smile, bidding him 

be silent. (Carter: 107-108) 

The very end of the Petersburg Section sees Fevvers 

escaping from the Grand Duke by means of jumping on the 

model train, the legend The Trans-Siberian express (Carter: 

191). Fevvers' jump blurs the concept of immovable space and 

creates a break between reality and fantasy therefore 

contributing to the element of the supernatural. In this scene, her 

action either transports the girl to the real train at the station or 

the toy train becomes a real one. (Hsia: 28).  

All the above-mentioned elements, supernatural 

characters, astonishing events and fantastical creatures, function 

as features strongly embedded in the novel's presented reality. 

As mentioned in the beginning, one of the features of 

magic realism is containing an exceptional plenitude of 

disorienting details. The layering of these details contributes to a 

specific, baroque atmosphere. The space in between those layers 

is filled with the extraordinary and strange occurrences and is 

the place where real maravilloso can be observed. 

The baroque abundance of the details can be observed 

especially in the vivid descriptions of locations and objects or 

the portrayal of characters. The narration, that is not only 

comprehensive but also overstated with an emotional 

commentary, creates lively and engaging pictures. The object 

may be nothing but ordinary yet the careful description makes it 

seem magical, as in the case of the simple staircase leading to 

the drawing-room of Ma Nelson's house: 
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As for the drawing-room, in which I played the living 

statue all my girlhood, it was on the first floor and you 

reached it by a mighty marble staircase that went up 

with a flourish like, pardon me, a whore's bum. This 

staircase had a marvellous banister of wrought iron, all 

garlands of fruit, flowers and the heads of satyrs, with a 

wonderfully slippery marble handrail down which, in 

my light-hearted childhood I was accustomed, pigtails 

whisking behind me, to slide. Only those games I played 

before opening time, because nothing put off respectable 

patrons like those whom Nelson preferred so much as 

the sight of a child in a whorehouse. (Carter: 29) 

Paradoxically, the more realistic details the description 

accumulates, the more magical the object or situation appears. 

The magical realistic narrative is filled with useless details that 

serve no function other than to create a sense of the concrete 

real, of t h a t  w h i c h  i s .  

In this manner, the reader starts to accept things less 

familiar in the same train of thought portrayed in a similar 

carefully detailed manner: 
The French gilt clock that stood there in a glass 

case. This clock was, you might say, the sign, or 

signifier of Ma Nelson's little private realm. It was a 

figure of Father Time with a scythe in one hand and 

a skull in the other above a face on which the hands 

stood always at either midnight or noon, the minute 

hand and the hour hand folded perpetually together 

as if in prayer, for Ma Nelson said the clock in her 

reception room must show the dead centre of the 

day or night, the shadowless hour, the hour of vision 

and revelation, the still hour in the centre of the 

storm of time. (Carter: 29) 

In achieving the magical realistic effect of plenitude, the 

method of description is more important than the object 

described. Although the clock, one of the key items of the novel, 

is an object suspended between the real, physical object, and 
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supernatural, able to manipulate the flow of time, the narrative 

presents the duality of its features as something completely 

natural and acceptable as a hard fact within the novel's reality. 

The plenitude of often disorienting details in terms of presenting 

the characters of the novel results in their portrayal being larger 

than life. 

The extraordinary plenitude of details in the 

aforementioned descriptions and portrayals results in an 

atmosphere of marvelous real. Carter tries successfully in 

flooding the reader with quite ordinary things that seem 

stranger, or characters that become larger than life, or making 

the whole narrative grotesque and magical. This specific, 

baroque atmosphere is characteristic of magical realistic 

literature. Magic realism makes use of multiple planes of reality. 

This hybridity results from juxtaposing inharmonious areas full 

of opposites: urban and rural, Western and indigenous. The 

usual issues taken up by the writers involve questions of 

borders, mixing and change: 
 It is a mixture of two social languages within the 

limits of a single utterance, an encounter, within the 

arena of an utterance, between two different linguistic 

consciousnesses, separated from one another by an 

epoch, by social differentiation, or by some other 

factor".(Bakhtin: 358) 

In the last part, the vast, empty and uninhabited spaces of 

Siberia become a symbolic representation of freedom from 

control and social restraints. The rationality of the western 

civilization is being substituted with Eastern spirituality within 

the amnesiac Walser, who flees into the Siberian woods and is 

taken under the wing of a village shaman. The shaman teaches 

Walser the ways of his people, believing him to be a sort of 

spiritual guide. 
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The mixture of multiple planes of reality and the 

combination of the opposites, result in the co-presence of 

oddities, the interaction between the weird and the ordinary and 

emphasize magic realism's reliance on two different two world-

views (Hegerfeldt: 70-72). 

The ironic distance of the author allows for two 

simultaneous readings, a realistic and a fantastic one. The whole 

body of the narrative is built in a manner suggesting that the 

events and characters, despite their supernatural 

features, might have occurred. However, the very  

factuality that has been so meticulously established is 

called into question by one of the characters. Walser's initial 

attitude towards Fevvers is a skeptical one, and as a man well-

travelled he recalls himself realizing the tricks behind the 

seemingly magical events he experienced in his trip to India. 

The rope trick and fakir on a bed of nails were simple 

illusions. His conclusion however, is that  what (…) 

would be the point of the illusion if it looked like an illusion? 

(…) For (…) is not the  whole world and illusion? And yet it 

fools everybody. (Carter: 16). 

In addition, the story carries underlying political and 

social messages despite the fantastical characters and 

supernatural events. The novel alludes to the historical 

development of the suffragist movement in the nineteenth and 

twentieth centuries, and tackles the social issues of patriarchy 

and individual rights. That allows for both the realistic and the 

symbolic readings of the narrative. 

The ironic distance is firmly connected with authorial 

reticence. The author purposely refuses to give the information 

and explanations in order to make the mysterious even more 

disturbing, and prevents the narrator from favoring realism over 

the supernatural, or vice versa. The established world-view is 
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threatened by an event that does not fit into the common ideas 

of logic or norms of reason. This event represents a world of 

fallacy and myth, which is difficult to accept for the sane man. 

The author presents two levels of reality, the natural and the 

supernatural. Authorial reticence integrates the supernatural into 

the natural framework of magical realism, where the author 

presents a world-view that is completely different from the 

reader's world. By having to explain the supernatural its position 

as equal to the conventional view of the world would be taken 

away. In fantastic, the supernatural world is perceived as 

different or disturbing, whereas in magical realism this world 

appears as integrated. The narrator places no judgment on the 

supernatural world, which is presented equally to the so-called 

rational world. In order to resolve the antimony created by the 

presentation of two different worlds, the reader is forced to 

suspend their judgment of what is perceived as rational and 

what is perceived as irrational (Chanady: 16-30). 

Works of magic realists very often touch upon social 

issues and contain some degree of political critique in a manner 

of implicit criticism of society. Magic realist fiction has been 

accused of escapism in the vein of fantasy literature, that it 

provides an alternative, a utopian world. This claim, however, 

cannot be upheld for the majority of magic realist works, many 

of which are in fact very political. In super naturalizing certain 

events, the texts express an astonished disbelief about the state 

of the world, suggesting that the idea of such things actually 

happening exceeds, or should exceed, human imagination. 

Within the text, a fantastic style is used to characterize the 

events as almost impossible, and at the same time these passages 

either refer to historical events or have clear historical parallels. 

Therefore, far from denying the reality of such events, the 
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fantastic tone conveys a sense of despair over the fact that, 

tragically, they are possible (Hegerfeldt: 61). 

The women of the novel represent the suffragists and the 

entire women's suffrage movement of the nineteenth and 

twentieth centuries. Fevvers, Lizzie and the remaining female 

characters represent the New Woman, a feminist ideal of a 

woman who pushes against the limits of the male-dominated 

society with her entirely new way of thinking. However, the fact 

that women are depicted as strong, independent thinkers that can 

overcome their restrictive gender roles is more connected to 

post-feminist thought. In post-feminism women are no longer 

seen as victims and traditional feminism is no longer applicable 

in the contemporary society. Many characters challenge the 

conventional social and gender roles of their times and remain 

true to themselves therefore praising individualism. The women 

do not follow their nineteenth century gender roles nor do the 

animals behave in the way that would be expected. Lizzie and 

the other women in the brothel support the concept of 

individualism when they remain independent and describe 

marriage as a socially acceptable form of slavery. 

Nights at the Circus also raises the issue of social class. 

Fevvers, Lizzie and Walser function outside of the traditional 

social structures. The remaining characters, prostitutes, clowns 

and other circus performers inhabit the lower level of social 

hierarchy. Wealth brings with itself power Fevvers having many 

opportunities in London loses all her influences in Siberia, 

despite her celebrity status. Similarly, Walser falls down the 

social ladder the very moment he becomes a clown in the circus. 

Throughout the whole story, the ideas of confrontation between 

appearance and reality are all pervasive. The truth about 

Fevvers' wings is the key point of this concept in the novel, 

although further doubts arise by Fevvers' final, celebratory cry. 
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The reader is left questioning whether the real deception refers 

to Fevvers' wings or to her glorified virginity. Even though 

Fevvers looks human, she claims to carry the wings of her avian 

ancestors. Similarly, although the women in the brothel work as 

prostitutes, they are simultaneously self-sufficient, forward 

thinking women. Lizzie even compares them to suffragists. 

Nothing is as it seems in the novel, and even the animals are 

given magical features and are taken out of their conventional 

boxes. Through these magical elements, the reader's perception 

of reality is tested and one is challenged to question their 

surroundings (Stoddart: 64-65). 

The story moves back and onward from order to chaos, 

usually with the narrative between Fevvers and Walser. While 

Fevvers remains hypnotizing in her narrative, she is also 

disorganized and jumps back and forth in time during her tales. 

Walser is quite the opposite. He is practical and grounds the 

reader in reality in his journalistic search for the facts. Fevvers 

represents the chaotic part in life while Walser represents the 

order. 
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Conclusion 

Nights at the Circus utilizes many features characteristic 

of the magical realistic literature. It treats the supernatural 

elements as the unquestionable part of the presented world and 

contains plenitude of details that create a baroque atmosphere. It 

juxtaposes dramatically different settings and planes of reality 

with resulting hybridity. In keeping the ironic distance, the 

narrative respects both the magic and realism, and never 

transgresses from the magical real into the realm of fantasy 

literature or fairytale. The credibility of the world and the 

accuracy of the events are never clearly defined and, according 

to the authorial reticence technique, no interpretation, neither 

realistic or symbolic, is ever imposed on the readers who are to 

make their own meaning of the novel. Political critique, a 

common tool in magical realism, takes as its aim subjects of 

individualism, personal freedom, patriarchy, equality and 

feminist and post-feminist movements. All the aforementioned 

features clearly categorize Angela Carter's Nights at the Circus 

as a magical realistic novel. 
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 الشعري عند البالغيني 
ّ
ة النص

ّ
العيوب الصرفية يف بني

اد يف العصر العباسي
ّ
 والنق

 م.محمّد حسين توطيق  أ.د. أحمد حمد محسن
 كلية التربيةجامعة تكريت/   كلية التربيةجامعة تكريت/ 

 املقدمة
وعلاى للاو وصاحبو  الصالة والسالم على نبّيناا محمادٍ الحمّد هلل رّب العالمين، و 

 اهتدى بهديو إلى يوم الدين، وبعد: وَمنْ 
فاا ن الباااور ا ولااى لملاااهر النيااد اللتااوي ٍااد لهاارت ياا بٍر رافاا  الرواياا ، باا  
نستطيع اليو  إن النيد اللتوي نش  بسبب الرواي ؛  ن جهاود الارواة لام تياد عناد جماع 
نماااا عملاااوا علاااى نيااادد وتصاااويبو فتجااااو  حااادود التااااو  إلاااى  حياااام  الشاااعر وتدويناااو، وام

عللاا ، وٍااد يااان لهاام فداا  الريااادة فاال إياااله الحااّي النياادي  همياا  يبياارة فاال ا تيااار م
الشاااهد، وٍااد عااالجوا دففت  لصالااو وصااّح  تراييبااو، ولصتااوا النلاار إلااى بعاا  الم  ااا 
النحويا  والصارفي  التال وجادوها عناد هااا الشااعر  و ااع فُ  داع الشاعر إلاى معااايير 

 عند العرب.نيدي  مبّلت بوادر النيد اللتوي 
لياااد تعااااطى البالاياااون والنيااااد فااال نيااادهم للبنيااا  اللتويااا  للااانّ  الشاااعري وهااام 
يبحبون عان العياوب والم  اا التال تعترياو، ماع اللصلا  التال تعاّد السابب ا ساسال لياّ  
نيااٍد يوّجااو إلااى اللتاا ؛ الااع  نهااا تعااّد ماان  صااتر الوحاادات التاال لهااا معنااى فاال ساايا  

 نَّ الدراسااات اللتويااا  فاال مباحبهااا تبحاااث عاان المساااتوى اليااالم المتصاا ، فدااااًل عاان 
الصوابل فل ت ليد اليالم مان  اال  اللصلا  يمصاردة ويلصلا  تنادرج فال سايا   سالوبل 
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يناااتلم وفااا   صاااو  علاااوم العربيااا  التااال يتوّصااا  بهاااا إلاااى عصااام  اللساااان واليلااام عااان 
  الااانّ  ال طااا ، وعلاااى هااااا فياااد ياااان البالاياااون والنيااااد فااال نيااادهم للصلااا  فااال سااايا

الشااعري وفاال بحاابهم عّمااا يعتريهااا ماان عيااوٍب لتوياا  تعّلياات باا حوا  اللصاال العرباال فاال 
حالتياو، حالاا  الترييااب وحالاا  اهفراد،اهتمااوا بمااا يعتااري  وا اار اللصلاا  ماان رفااٍع ونصااٍب 

 وجّر.
وهاااا مااا حاادانا إلااى دراساا  هاااا المودااو) الاااي  سااميناد العيوب الصاارفي  فاال 

البالاياين والنّياااد فال العصار العباسالذ، والااي ٍّسامناد علااى  بنيا  الانّ  الشاعري عناد
مطالاااب اسااااتوفت بعاااا  الشاااله ٍدااااايا العيااااوب الصاااارفي  التااال اعتاااارت بنّياااا  الاااانّ  
الشااعري ولراه البالاياااين والنيااااد فيهاااا، منهاااا م الصاا  المبناااى والجماااع الصاااي  اليياساااي ، 

ٍصاااار المماااادود ومااااّد وال طاااا  فاااال افشااااتيا  الصاااارفل لللصااااال، وم الصاااا  اليياااااي فاااال 
 الميصور، وفّع إداام المبلين، وال يادة الم ّل  فل بني  اليلم  وايرها .

اسااتعّنا بجملاا  مصااادر صاارفي ، يااان ماان  همهااا سااّر صااناع  اهعااراب فباان 
هاااااذوشرح ٜٙٙهاااااذ والممتااااع فاااال التصااااريد فباااان عصااااصور ا شاااابيلل تٕٜٖجّنااال ت

ادر نيدياااا  وبالاياااا  ماااان  همهااااا هاااااذ،ومصٙٛٙالشااااافي  لرداااال الاااادين افسااااترابااي ت
هاااااذ،وسّر الصصاااااح  فباااان ساااانان ٖٓٚالموا ناااا  بااااين  باااال تمااااام والبحتااااري ل ماااادي ت

هاااذ  والنيااد اللتااوي حتااى نهاياا  الياارن السااابع الهجااري للااديتور نعماا  ٙٙٗال صاااجل ت 
رحيم الع اوي  ،واتجاهات النيد ا دبل فل اليرن الرابع الهجري للاديتور  حماد مطلاوب 

 . وايرها
و  يااارًا نياااو  إن محاولتناااا هااااد تبياااى ٍاصااارة وصاااتيرة، وٍاااد رمناااا مااان  اللهاااا 
اهطاللاا  مااان نافاااة البحاااث علااى العياااوب التاال اعتااارت بنياا  الااانّ  الشااعري الصااارفي  

 ور ي البالايين والنّياد فيها.
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 توطئت -
الصاارد علااٌم مودااوعو  بنياا  المصااردات العربياا  ، فالتصااريد   علااٌم ب صااوٍ  

، وعالٍتاااو منحصااارة باليلمااا   ذٔ  حاااوا   بنيااا  الَيِلااام التااال ليسااات بااا عرابذذ ُتعااارد بهاااا
نصسااها وبمااا يطاار  علااى تلااع اليلماا  ماان تتييااراٍت فاال حروفهااا وحرياتهااا ممااا لاايي لااو 

، فالنحو يهاتم بعالٍا  اليلما  فال ذٕ عالٍ  باهعراب والبناه اللاين يهتُم بهما علم النحو
اليلم  باليلمات ا  رى فل الاع السايا ، والتال  سيا  النّ ، وهو يوّدح عالٍ  تلع

تيسبها ا تالفًا فل المعانل تبعًا ف تالد مودعها فل الجملا ، و ماا الصارد فيتنااو  
اليلماا  المصااردة ومااا يعاار  لبناغهااا ماان تتيياار، بجمااٍع  و تصااتيٍر  و نسااب  و اشااتيا ، 

باداٍ  وحااٍد  و ٍلاب  و إما لا   و إدااام،  و جماع وما يطر  على حروفهاا مان إعاالٍ  وام
 .ذٖ  و تبني ، وٍصٍر  و مد

وٍد حدد ابان جنال فاغادة التصاريد بيولاو   التصاريد يحتااج إلياو جمياع  ها  
اللتااا   تاااّم حاجاااٍ ، وبهااام إلياااو  شاااّد فاٍاااٍ ؛  ناااو ميااا ان العربيااا  وباااو نعااارد  صاااو  ياااالم 

 .ذٗ يدذذالعرب من ال واغد الدا ل  عليها، وف يوص  إلى الع إف من طري  التصر 
و همياا  علاام الصاارد نجااد  ن علماااه اللتاا  ودااعوا اليواعااد الصاارفي  وٍااوانين 
البنااااه الصااارفل لليلماااات، و وجباااوا علاااى المنشاااو افلتااا ام بهااااد اليواعاااد والياااوانين التااال 

؛ الاع  ن حادوث  ي تتييار  و تصاريد فال بنااه اليلما  ذ٘ الت مها العرب فال يالمهام
  تلعااب طراغاا  البنياا  واشااتيا  الصااي  اللتوياا  دورًا يبياارًا يرافيااو تتيياار فاال المعنااى إا  

،لالع فعلى الشااعر  ن يحاافل علاى ماا وداع مان ٍواعاٍد  ذٙ فل الدفل  على المعنىذذ
وٍوانين للبناه الصرفل لليلم ، وعدم ال روج على ا ماور اليياساي  فال ٍواعادد؛ لتا دي 

 اللصل  دورها فل إيداح المعنى وبيانو.
 طااااو فاااال التصااااريد  ناااادُر ماااان الم طااااو فاااال النحااااو عنااااد اباااان ومااااع  ن الم

ا بياااار    نااااو ٍّلماااااا ييااااع لاااااو يلماااا  يحتااااااج فاااال اساااااتعمالها إلااااى اهبااااادا  والنياااا  فااااال 
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ومااع هاااا ف ننااا نجااد  ن البالايااين والنياااد ٍااد يباارت مالحلاااتهم وم  اااهم  ذٚ حروفهاااذذ
يياسااي  فاال  بنياا  علااى الشااعراه نتيجاا  لمااا  حاادبود ماان  ااروٍج علااى ٍواعااد التصااريد ال

الياااالم مااان جماااٍع  و تبنيااا ، وٍصاااٍر  و ماااد، وحااااٍد  و  ياااادة،  و اشاااتيا ،  و ٍلاااٍب  و 
إبدا ، وت صيٍد  و تشديد، وما إلى الع، ولنا  ن نيد اآلن عند  هام عياوب التصاريد 
 فل بني  النّ  الشعري على ما وجدناد فل م لصاتهم على سبي  التمبي  ف الحصر .
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 ادلثىن نصيغتو انقيبسيت :خمبنفت بنبء  -
وماان عيااوب اللصاال الااوارد فاال الاانّ  الشااعري، اسااتعما  الشااعراه لصاايت  بناااه 
المبنى فل اير ما ُسانَّ لاو مان ٍواعاد البنااه والصارد، إا يوّلاد هااا افنحاراد صاياا  
بنيٍ  لتوي  شااة وم الص  للمتعارد عليو، ومن بمَّ ت دي إلاى نشاوه لصلا  ايار معلوما  

 ها، فمما   ط  فيو المتنبل ٍولو:فل دفلت
ى الُيْدُب في الرَّْقدِة الُيْدَبا ََ  َمَضى َبْعد َما الَتفَّ الرَّماحاِن َساَعًة   َكَما َيَتمقَّ

، الااع  ن افساام الصااحيح  و بمااا هااو ذٛ فاا نيروا تبنياا  الرماااح وهااو جمااع رمااح
، ذٜ ن عمااا  ساااواهمابمن لاا  الصاااحيح ُيبّناااى ب يااادة ا لاااد والناااون  و اليااااه والنااون، بااادو 

وال ط  حاصٌ  لم الص  الشاعر الصيت  اليياسي  فل تبنيتو للجماع، والتبنيا  إّنماا تياون 
 للمصرد.

وٍاد علاا  اليادال الجرجااانل جاوا  ٍو  الرماحااانذ عناد النحااويين إاا ا تلصاات 
، وهااو يبباات دفااا) المتنباال عاان هاااا افسااتعما ، ويحااتّ  بيااو   *ذالدااروب وا جناااي

  بل النجم :
 (ٓٔ)تنقمُت من أول التنّقل     بين رماَحْي مالٍك ونْيَشلِ 

والجرجااانل  ّيااد مااا احااتّ  بااو المتنباال، ييااو    و يباار مااا علااى  باال الطيااب  ن 
يتباااااع  باااااا الااااانجم و داااااربو مااااان شاااااعراه العااااارب، فهااااام اليااااادوة وبهااااام اهغتماااااام، وفااااايهم 

 .ذٔٔ ا سوةذذ
 خمبنفت صيغ اجلمع انقيبسيت : -

بناههاااا يجاااب  ن يتوافااا  والييااااي اللتاااوي، وماااا تيتدااايو إن صاااياا  اليلمااا  و 
 عاراد اللتا  التال تتطّلاب مراعااة الييااي فال البنااه الصارفل لتلاع اليلما ، الاع  ن  ي 
 اروٍج عاان ميتداى الصااواب فاال البنااه يوّلااد  بنياا  لام تااتيّلم بهااا العارب، ويناات  صاايت  
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يولادد الاع مان تتيياار  لصليا  تتسام بالشااوا وافنحاراد عاان المساار الصاحيح ، وماا ٍااد
 فل دفل  اليلمات ومن بمَّ ما ي ديو الع من ا تال  فل بني  النّ  الشعري.

فمما جاه م الصًا للبناه الصارفل الصاحيح مان   طااه الشاعراه جمعهام بعا  
المصااردات جمعااًا  ااالصوا فيااو صااي  الجمااع اليياسااي ، فيااان الااع ماان العيااوب التاال وٍااد 

 . ذٕٔ هم يحاولون توجيههم إلى وجو الصواب فيوعندها النياد والبالايون، و 
وماااان النمااااااج التاااال ٍاااادموها فاااال هاااااا الجانااااب مااااا   طاااا  فيااااو الطرماااااح فاااال 

 جمع إحن ذ ليولو :
 (ٖٔ)أْكرُه أْن يعيب عميَّ قومي    ِىَجائي األْرَذلِيَن َذِوي اْلِحَناتِ 

 ؛ ذٗٔ فجماااع  إحنااا ذعلى ايااار الجماااع الصاااحيح، والصاااواب  ن يياااو   إَحااانذ
لييااون الجمااع علااى وفاا  مااا تيتداايو الصاايت  اليياسااي  لجمعهااا، والتاال تتوافاا  وٍواعااد 
اللتاا  ، وال طاا  حاصاا  ماان  ااال  ٍيااام الشاااعر بتتيياار صاايت  بناااه اليلماا ، وهااو ٍااد 
داااف  ا لااد والتاااه  طااً ؛  عمااد إلااى حاااد الهماا ة التاال هاال  صاا  فاال بنياا  اليلماا ، وام

مًا، وهاااا بالت ييااد يصيااد اليلماا  دفلتهااا التاال فعتيااادد  ن اليلماا  تجمااع جمااع م نااث سااال
ودعت لها فل  ص  اللت ، ويدعد سم  فصاحتها، حتاى إنناا لنجاد ا صامعل فيماا 

 حيى  بو النصر عنو  نو ٍا     ينا نلن الطرماح شيغًا حتى ٍا  :
 أْكرُه أْن يعيب عميَّ قومي    ِىَجائي األْرَذلِيَن َذِوي اْلِحَناتِ 

حن وف ييا : حنات ذذ نها إحن ،  ؛  .ذ٘ٔ وام
 ومما عيب من جمٍع  الد ٍواعد الصرد ٍو  المتنبل :

 إذا كان بعُض الناِس سيفًا ِلدْولٍة      ففي الناِس بوقاٌت ليا وطبوُل 
؛  ناو يجماع بااب ُفْعا  ذٙٔ ف  ط  فل جمع بو  على بوٍات، والصواب  باوا 

 .ذٚٔ عا  وِفعَل  وُفْعالن وِفَعال  فل اليبرةعلى  فعا  فل اليّل ، و ْفُع ، وعلى ُفعو  وفِ 
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لياااد انحااارد المتنبااال عااان الصااايت  اليياساااي  للجماااع وهاااو يجماااع  باااو ذ جماااع 
اات وسااباط علاى سااباطات، وسااغر ماا جمعاود  اام حمَّ م نث ساالم ٍياساًا علاى جماع حمَّ
ذ مان المااير بالتااه فال جماع ماا ف يعياا  مان المااير؛  ن جماع  ُفْعا ذ علاى  ُفْعااالت

، إا لاام ياارد جمعهااا فاال ذٛٔ ممااا ف ُيعاارد فاال شاالٍه ماان اليااالم فاال صااحيح وف معتاا 
 .ذٜٔ معاجم اللت  إف على  بوا  وبييان

علااى  نَّ هناااع َمااْن احااتّ  علااى ت طغاا  المتنباال فاال جمعااو هاااا،إا ٍااا    إنَّ 
ن يااان فاال ا صاا  مااايرًا،   صاا  الجمااع الت نيااث، ولااالع جاااه مااا جاااه منااو بالتاااه، وام

 : فَمْن جمع اسمًا لم َيِجد عن العرب َجْمعو ف جراد على ا ص  لم َيُساْ  الارّد علياو، ٍا
ولم َيج   ن ينسب إلى ال ط   جلو، وهاا اساٌم  عجمال تيّلمات باو العارب، ولام ُيحَصال 
ااا احتاااج الموّلاادون إليااو  ْجااَرود علااى  صاا  الجمااو)، وتَِبعااوا فيااو عااادة  عاانهم جمعااو، فلمَّ

اه المنيولا  عان ا ساماه ا عجميا ، نحو:ُساَراِد  وُساَراِدٍات، وسااَباط العرب فال ا سام
صااااوا فااال ا ساااماه العربياااا  بمبااا  الاااع تتليبااااًا  وسااااَباطات،وَ ان وَ اناااات،... وٍاااد تر َّ
للت نيااث فاال هاااا البااااب، ف  رجوهااا عاان  بوابهاااا،... يااّ  هاااا تياااديمًا للت نيااث فاال بااااب 

ساٍم مان هااد ا ساماه ٍيااٌي مّطارد وبااٌب متَّسا ، الجمع، ومياًل باو عان التاايير،وليّ  ا
عااادلوا باااو عناااو وهاااو معااار ، وترياااود وهاااو ساااهُ  مميااان، فلهااااا و شاااباهو ا تاااار  باااو 

 .ذٕٓ الطّيب بوٍات على  ْبوا ، والو ن يتّم بهما، والدرورة ف تدفع  حدهماذذ
والييااااي فااال هااااا الموداااع ف يّطااارد، بياااد  نناااا نجاااد ابااان ا بيااار ي  اااا علاااى 

 تنبل جمع يلم  العينذ على   عيانذ رام جوا ها فل ٍولو :الم
 والقوُم في أعياِنِيم َخَزٌر      والخيُل في أعياِنَيا َقَبلُ 

ياا بى  وهااو ياارى  ن   عيااانذ لاايي فيهااا حااالوة  عيااونذ علااى اللسااان، والاااو 
ن يان جاغ اً   .ذٕٔ الع وام
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 انصزيف نألنفبظ : (22)اخلطأ يف االشتقبق -
ل فاال الاانّ  الشااعري  ن يجااله الشاااعر باشااتيا  للصاال وفاا  ماان عيااوب اللصاا

بنيا  صاارفي ، وٍاد  ااالد فيهاا ٍواعااد اللتاا  ومياييساها الصااحيح ؛  ن الاع دونمااا شااّع 
اا يحدباو هااا ال طا   ي دي إلى تياوين بناى صارفي  شاااة لام يُيا  بهاا العارب، فدااًل عمَّ

يحدبااو ماان  بااٍر فاال فاال افشااتيا  ماان ادااطراب علااى المسااتوى الاادفلل للصلاا ، وبمااا 
توجيو المعنى فل البني  الشاعري  إلاى ايار وجهتاو، فمماا وٍاد عنادد البالاياون والنيااد 

 فل هاا المودع ٍو  ر ب  :
 ال يمتوي من عاطٍس وال َنَغق     

، ذٖٕ ييااو  ابااان ٍتيبااا   والصاااواب  النتياا ذ  و  النتاااا ذ يياااا  لصاااوت التاااراب
و العاارب، وتاارع المصاادرين المسااموعين فيااد   طاا  ر باا  وهااو يجااله بمصاادر لاام ت لصاا

للصعااا   َنَتاااَ ذ، وربماااا سااااٍتو اليافيااا  إلاااى هااااا ال طااا  الااااي لااام يجاااد لاااو د.نعمااا  رحااايم 
 .ذٕٗ مسواًا على الرام من حملو على الدرورة

 ومما جاه الطًا فل افشتيا  ما عيب على  بل تمام فل ٍولو :
 عُد الممِك ممتدًا ليا الّطولُ بالقائِم الثَّامِن المْسَتْخمِف اّطأَدْت    قوا

يياو  ابان ا بيار    ف تارى  ناو ٍاا    اّطا دْتذ والصاواب اتَطَدْتذ ؛ ن التااه 
؛ نااااع إاا ذٕ٘ تبااااد  ماااان الااااواو فاااال مودااااعين:  حاااادهما مياااايٌي عليااااو يهاااااا المودااااع

بنيت افتعاا ذ ماان الوعااد ٍلت اتَعااَدذ ، ومبلااو مااا ورد فاال هاااا البياات، ف نااو وَطااَد َيِطااُد، 
 .ذٕٙ ييا : وَعَد َيِعُد، ف اا ُبنَل افتع  ٍي   اتطَدذ وف ييا  اط دذ ذذ يما

فيااااّ  فعااااٍ  مجاااارد ياناااات فاااااه اففتعااااا  فيااااو واوًا  و ياااااًه  صاااالي  ُ بااااِدَلت تاااااًه 
 .ذٕٚ وُ ْدِامت فل تاه اففتعا ، وياا ما تصّرد منو
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 ادلقصور: -
ّ
 خمبنفت انقيبس يف قصز ادلمذود أو مذ

يلم  عناد البالاياين والنيااد التال تا و  إلاى فسااد الانلم  ن ومن عيوب بناه ال
يعمد الشاعر إلى ٍصر اليلما  وهال ممادودة  و ماّدها وهال ميصاورة فال سايا  الانّ  
الشااعري، وهااو بااالع ي ااالد ٍواعااد اللتاا  ومعياريتهااا التاال حااددت  صااو  بناااه اليلماا ؛ 

 لت دي دورها الدفلل فل النّ .
ماااااااراه اليالم،ييصااااااارون الممااااااادود وف يماااااااّدون يياااااااو  ابااااااان فاري  والشاااااااعراه  

رون،ويوِمغااون وُيشيرون،وي تلسااون وُيعيرون،ويسااتعيرون،ف ما  الميصااور،وُييّدمون وي  ِّ
لحااٌن فاال إعااراٍب  و إ الاا  يلماا  عاان نهاا  صااواٍب فلاايي لهاام الااع،وف معنااى ليااو  َماان 

مان شاعرهم ييو :إّن للشاعر عند الدرورة  ن ي تل فل شعرد بما ف يجو ...فماا صاّح 
، ومماااا وٍاااد عنااادد ابااان سااانان مااان  ذٕٛ فميبوٌ ،وماااا  َبتْاااو العربيااا  و صاااولها فماااردودذذ

  طااه الشاعراه فاال هااا الموداع ٍااو  ا عشاى وٍاد ٍصاار يلم  العاداذ وهال مماادودة، 
 إا ييو  :

 (2ٕ)والقارَح الَعدَّا وكلَّ ِطِمرَِّة      ما إن تناُل يُد الطويِل َقَذاَليا

 اهذ وهل ميصورة فل ٍو  الشاعر:ومّد يلم   ان
 (ٖٓ)سيغنيني الذي أغناَك عّني      فال فقٌر يدوُم وال ِغناءُ 

وهال اسام ممادود بعاد  ن ُحاِاد منهاا صاوت  *ذفيلم   العداذ جاهت ميصاورة 
الهم ة، وا ص  فل اليلم   ن ييو  العداهذ؛ الع  نهاا اساٌم معارب معتا ، ل ارد هما ة 

 .ذٖٔ لى  ن   ِفعَّا ذ صيت  مبالت  لا  فاَعَ ذ المعت  الالمٍبلها  لٌد  اغدة،  تت ع
 مااا يلماا   ِاناااهذ ف صاالها اليصاار  ِاَنااىذ، وٍااد ماادَّها الشاااعر هنااا فيااا  ِاناااه 
بعاااد  ن ُ دااايد إليهاااا صاااوت الهمااا ة، وفااال ياااال الموداااعين  اااالد الشااااعران صاااواب 

ين بناًى ٍاد ف صياا  اليلم  وبناههاا مان  اال  حااد  و إدااف  صاوت الهما ة، وتياو 
تعّبر عن المعنى المراد التعبير عنو فال سايا  الانّ  الشاعري،  و تعما  علاى إحاداث 
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فل دفلتهاا المعجميا  تعنال  الباراهذ ،  -مبالً - ذٕٖ لبٍي فل فهم المعنى، فيلم   ِانىذ
وليان عنااد إداااف  صاوت الهماا ة إلااى بناغهاا الصاارفل  ِاناااهذ نجاد  ن دفلاا  اليلماا  ٍااد 

عنى ل ر وهو  الطرب والتنتيمذ، وهو حتمًا ف يمبّا  دفلا  اليلما  ا صالي  تتّير إلى م
وف يتوّص  إلى معناها إف من  اال  فهمهاا فال سايا  الانّ  وبماا يجاورهاا مان معااٍن 

 لللصال .
وهاا م الد لسياٍات اللت  التل تعمد إلى الودوح شرٍط مان شاروط فصااح  

 .  *ذاليلم 
الممااادود  و ماااد الميصاااور فااال بناااى اليلماااات   وماااع  ن ابااان سااانان عاااّد ٍصااار

الم لصااا  للااانّ  الشاااعري مااان الم  اااا الصرفي ،فالبصاااريون واليوفياااون اهباااوا إلاااى إٍااارار 
جاوا  ٍصاار المماادود فاال داارورة الشااعر وهاااا ممااا ف  ااالد فيااو، ولياانهم ا تلصااوا فاال 

فاال جااوا  مااّد الميصااور، فالبصااريون اهبااوا إلااى المنااع، واهااب اليوفيااون إلااى الجااوا  
، وهو حسان فال الدارورة الشاعري  بشارط  ّف يا دي الماّد إلاى  صااه المعناى  و ذٖٖ الع

امودو فجااغٌ  ماد  اناىذ وهاو اسام ميصاور، فنياو   انااهذ وف يجاو  هااا فال النبار 
 .ذٖٗ الاي ف يلح  بالشعر فل الدرورة

 إدغبو ادلثهني: -
ّ
 فك

جهااااا عاااان حااااّد ماااان العيااااوب التاااال تعتااااري بنياااا  اليلماااا  الاااااي ياااا دي إلااااى  رو 
الصصاااح ؛ لم الصتهااا لليياااي الصاارفل الصااحيح، فااّع إداااام المبلااين، فماان ا مبلاا  فاال 
الم الصااا  فااال الييااااي والوداااع التااال وٍاااد عنااادها البالاياااون والنيااااد وهااام يعيباااون فاااّع 
 إداام الحرفين المتمابلين مما ورد فل بني  النّ  الشعري ٍو  ٍعنب بن  م صاحب:

ن ضننواميال أَعاِذَل قد َجرَّ   (ٖ٘)بِت من ُخُمِقي    إّني أجوُد ألقواٍم وا 

نمااا جاااه هنااا  حيااث فااّع مااا يجااب إداامااو، وهاااا شاااا ف يجااو  فاال اليااالم، وام
 درورًة، ومبلو ٍو   بل النجم :
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 (ٖٙ)الحمُد هلل العميِّ األجِمِل          الواىب الفضِل، الوىوِب الُمْجِزِل 

، وعاّد هااا الياو  ذٖٚ اعد فال الياالمفيد داعد الشاعر ما ف يجو   ن يد
ن داانواذ و العلاال  اياار فصاايح؛  نااو م ااالد لمااا ورد عاان الوادااع؛  ن الصااحيح  وام

، وهااااا مماااا  نيااارد  هااا  اللتااا  ذٖٛ ا جاااّ ذ باهدااااام، واهدااااام ييتدااال إدااااام المبلاااين
؛ والااع  ن التدااعيد يبياا  علااى ا لساان، وا اااتالد ذٜٖ للتصاارد الصاسااد فاال اليلماا 

ود   ّد من  ن ييون فل مودٍع واحد، إا    يبيا  علايهم  ن يساتعملوا  لسانتهم الحر 
فل مودٍع واحاد، بام يعاودوا لاو، فلّماا صاار الاع صاعبًا علايهم  ن ياداريوا فال موداٍع 
واحاااااد، وف تياااااون مهلااااا ، يرهاااااود و داماااااوا؛ لتياااااون رفعااااا  واحااااادة، وياااااان   اااااّد علاااااى 

 .ذٓٗ  لسنتهمذذ
مااان الاااع مماااا يحتملاااو الشاااعر بااا ن يرجعاااوا وماااع هااااا نجاااد  ن سااايبويو يجعااا  

ا لصال إلى  صلها المتاروع، يياو     وٍاد يبلتاون بالمعتا  ا صا ، فييولاون راددذ فال 
، وفاال هاااا ييااو  اباان جّناال   ونحااو الااع ممااا لهاار  ذٔٗ  راّدذ و دااننوا فاال دااّنواذ ذذ

عاا  تدااعيصو، فهاااا عناادنا علااى إجااراه الااال م مجاارى اياار الااال م ماان المنصصاا  نحو ج
 .ذٕٗ لعذ و درب بيرذ ذذ

لااى الااع اهااب  يدااًا اباان ذٖٗ وٍااد اهااب المباارد إلااى جااوا  الااع فاال الشااعر ،وام
رشاي  فال جعاا  فاّع اهداااام مان ر اا  الشاعر، فالشاااعر  يجاو  لااو مان ال يااادات... 

 إلهار التدعيد ييو   بل النجم العجلل :
 تشكو الَوَجى من أْظَمٍل وأْظَملِ 

نما هو  ا لّ ذ وهو باط  .ذٗٗ ن  ّد البعيروام
ومهمااااا يياااان ماااان  ماااار فاااا ن م الصاااا  صاااايت  اليلماااا  البناغياااا  لليواعااااد اللتوياااا  
ن  والصرفي  من فعٍّ لإلداام والتدعيد ُتعّد انحرافًا عن المساار الياعادي الصاحيح، وام
تعااّار للشاااعر بالداارورة الشااعري ،  اصاا  إن يااان للشاااعر الياادرة علااى اسااتبدا  هاااد 
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تتوافااا  ماااع دفلتهاااا وتااا دي التااار  نصساااو فااال التعبيااار عااان اليلماااات بيلمااااٍت   ااارى 
 المعنى العام للنّ  الشعري، وٍد مّب  ابن ا بير لالع بيو  المتنبل :

 (٘ٗ)وال ُيْبَرُم األمُر الذي ىو حالٌل     وال ُيحَمُل األمُر الذي ىَو ُمْبِرمُ 

لااى فيااد  لهاار التدااعيد فاال ٍولااو حال ذ بناااًه لميتدااى الداارورة الشااعري  ع
الرام مان م الصتهاا للييااي الصارفل، وياان ٍاادرًا علاى اساتبدالها بماا يوا يهاا مان يلما  

 تحم  الدفل  نصسها، ي ن ييو  :
 وال ُيْبرُم األمُر الذي ىو ناِقٌض    وال ينقُض األمر الذي ىو ُمْبِرمُ 

فعنااد ااع تيااون اليلماا  مسااتيرة فاال مودااعها، اياار ٍلياا ، وف نابياا  وف نااافرة، 
 .ذٙٗ ر م الصٍ  لليواعد اللتوي  فل صياا   بنيتهاواي

لهااا نجااد  باا هااال  العسايري ي يااد علاى داارورة اجتنااب الداارورات، ييااو    
ن جااااهت فيهاااا ر صااا  مااان  هااا  العربيااا ،  وينبتااال  ن تجتناااب ارتيااااب الدااارورات، وام

نمااا اسااتعملها الياادماه فاال  شااعارهم؛ ل عاادم ف نهااا ٍبيحاا  تشااين اليااالم وتَاااَهب بماغااو، وام
علمهم بيباحتها، و ن بعدهم ياان صااحب بدايا ، والبدايا  م لا ، وماا ياان  يداًا تنياد 
عليهم  شعارهم، ولاو ٍاد نيادت وبهارج منهاا المعياب يماا تُْنَياد علاى شاعراه هااد ا  منا  

 .ذٚٗ ويبهرج من يالمهم ما فيو  دنى عيب لتجنبوهاذذ
 تشذيذ احلزف ادلخفف : -

بنيااا  اليلمااا ،الع  نَّاااو ياااد  علاااى  ياااادة فااال  التشاااديد مااان العياااوب التااال تماااّي 
صااوت الحاارد المشاادد، فاا اا جاااه بمااا ف توافيااو ٍواعااد اللتاا  ومياييسااها ُعااّد الااع عيبااًا 
فااال بنيااا  اليلمااا ؛  واعَلم  ّن التداااعيد مساااتبيٌ ،و ّن رفاااع اللساااان عناااو مااارًة واحااادة بااام 

فصاااااَ   العااااودة إلياااااو لااااايي يرفاااااع اللساااااان عناااااو وعااااان الحااااارد الااااااي مااااان م رجاااااو،وف
، لاااا نجااد اباان ٍتيباا  ي  ااا علااى  باال تمااام تشااديد  الياااهذفل  ذٛٗ بينهما؛فلااالع وجاابذذ
 يلم  الشجّل فل ٍولو:
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ْبِع من إحدى َبِميِّ   أاَل َوْيَل الَشّجّي مَن الخميِّ     ووْيُل الرَّ
،الشااااجل  صيااااد،وال لّل شااااديدذذ  ،ذٜٗ فااااالعرب تيو   ويااااٌ  للشااااجل ماااان ال للِّ

 عيب، ما   ا بو على المتنبل فل تشديدد النون فل لصل  لدن:ومما شابو هاا ال
 فارحاُم ِسْعٍر يتَّصمَن َلُدنَُّو    وارحاُم ماٍل ما ِتنى َتَتقَطعُ 

نماااا هااو لُدن،وَلااْدن،و ما تشاااديد النااون فتيااار  فاا نيروا تشااديد الناااون ماان لاادّن، وام
 .ذٓ٘ معرود فل لت  العرب

لاادن،وهو يحااتّ  بمااا اياارد صااااحب وٍااد دافااع المتنباال عاان تشااديدد للنااون فاال 
الوساااااط ،ييو    ٍاااااد يجاااااو  للشااااااعر مااااان اليااااالم ماااااا ف يجاااااو  لتيااااارد ف لالداااااطرار 

 .ذٔ٘ إليو،ولين لالتسا) فيو،واتصا   هلو عليو،فيحافون وي يدونذذ
ومااا ماان شااّع فاال  نَّ احتجاااج المتنباال ٍاااغٌم علااى إيمانااو بداارورة التوّسااع فاال 

روناا  فاال تيااوين بنااًى لتوياا  تجي هااا لتاا  الشااعر التاال اسااتبمار اللتاا  بمااا يعطيااو ماان م
تجاّو  للشاااعر ماا ف يجااو  لتيارد؛ لاااا لاام يجاد الياداال الجرجاانل فاال تشاديد نااون لاادن 
عيباًا، وهاو ياارى  ن  التشاديد فال لاادّن  حسان مان هاااا يلاو؛ ن الناون ساااين  ماع هاااه، 

هااااااا فاجتلااااااب والنااااااون تتبااااااّين عنااااااد حاااااارود الحلاااااا  لتباعاااااادها منهااااااا، فاااااا ادوا فاااااال تبّين
 .ذٕ٘ التشديدذذ

وهااو يااارى  ّن جاااودة الااانّ  تياااون فااال عااادم ارتيابهاااا ِسااام  الصصااااح  واليماااا  
 .ذٖ٘ الصنل

ويميااان  ن تشاااادد اليااااه  و ت صااااد فتااادّ  ياااا  يلمااا  منهااااا علاااى دفلاااا  متااااايرة 
لل اااارى؛  نااااو  إاا ٍياااا  َشااااا  بااااالت صيد يااااان اساااام فاعااااا  ماااان شااااجى يشااااجى فهاااااو 

د ياااااااان اسااااااام المصعاااااااو  مااااااان شاااااااجوتو  شاااااااجود،فهو شاااااااٍ ...ف اا ٍيااااااا  شاااااااجّل بالتشااااااادي
، ويبااادو  ن  باااا تماااام ٍاااد عِماااَد إلاااى اسااات دام اللصااال بماااا  جا تاااو لاااو اللتااا ؛ ذٗ٘ مشاااُجّوذذ

 للحصال على سالم  الو ن فل البيت الشعري.
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فالداااارورة   عنااااد النحاااااة لاااايي معناهااااا  نااااو ف يمياااان فاااال المودااااع اياااار مااااا 
و  لصلهاااا ايااارد، وف ينيااار هااااا إف جاحاااد ُاياار،إا ماااا مااان دااارورة إّف ويميااان  ن ُيعاا

 .ذ٘٘ لدرورة العي ذذ
 إبذال حزف من حزوف انكهمت بغريه: -

يعااّد التتيياار فاال البنياا  الصاارفي  ليلماا  ماان  ااال  إباادا   حااد حروفهااا بحاارٍد 
ل ااار، إباااداًف لااام تياااّرد ٍواعاااد اللتااا  مااان العياااوب التااال مااان شااا نها  ن تُْصِياااد اليلمااا  سااام  

اغهاااا عااان السااامت اللتاااوي الصاااحيح، ومااان هناااا نجاااد البالاياااين فصااااحتها؛ فنحاااراد بن
والنياااد ي  اااون علااى الشااعراه تصاارفهم فاال إباادا  حاارود بعاا  اليلمااات دونمااا ساابب 

 تيّرد ٍواعد اللت  على المستوى الصرفل، ومن الع ٍو  الشاعر:
ُرُه        من الثَّعاِلي ووخٌز من أَراِنييا  ليا أشاريُر من لحٍم تَُتمِّ

، ويباادو  ن العيااَب متاا ٍت ماان ذٙ٘ البعالااب و رانبهااا، ف بااد  الياااه ماان الباااهيريااد 
اساااتبداٍ  لحااارد البااااه بحااارد اليااااه، وتياااوين يلمتاااين اات بنيااا  صااارفي  جديااادة ايااار 
م لوفاا  فاال دفلتهااا، وٍااد اهااب بعاا  البالايااين وهاام يتبعااون لراه بعاا  اللتااويين فاال 

، وٍاد  عام سايبويو  ن الشاااعر ذٚ٘ حما  هااا افساتبدا  للحارد علاى الدارورة الشاعري 
لمااا ادااطر إلااى  الياااهذ  باادلها ميان الباااهذ فيااد  راد البعالااب وا رانااب، فلاام يمينااو  ن 

، ذٛ٘ ييااد علاااى البااااه، ف بااد  منهاااا حرفاااًا يمياان  ن ييصاااو فااال مودااع الجااار وهاااو اليااااه
رفااااع فالبااااه ف يجاااو   ن ُتساااّين فلماااا  باااد  ميانهااااا  اليااااهذ وهااال ُتساااّين فااال حاااالتل ال

والجاار، اساااتيام لااو البيااات، نيااو : هااااا اليادااال، ومااررُت باااالجواري، فُتسااّين اليااااه فااال 
، ويارى ابان ذٜ٘ حالتل الرفع والجار، وف نيادر  ن نياو : ماررُت بالبعالاْب إف فال الوٍاد

جناال  ن يلماا  البعاللذ يحتماا   ن تيااون جمااع  بُعالاا ذ وهااو البعلااب، و راد الشاااعر  ن 
 ، على  ننا نجدد لم يبرر للشاعر ٍولو   رانيهاذ . ذٓٙ   بعاللذييو  بعاغ ذ فيلب وٍا
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 ومب  هاا ٍو  الشاعر:
ِو نقاِنقُ   وَمْنَيٍل ليَس بِو حواِزٌق           وِلضَفاِدي جمَّ

، ف بد  ميان العين ياًه،  ناو  راد  ن يساّين و اليااهذ ُتساّين ذٔٙ يريد الدصاد)
فيد جاه الشاعر بيلماٍ  اات بنياٍ  صارفي  انحرفات  ؛ذٕٙ فل الرفع والجر، وهاا يّلو شاا

عاان المسااار الياعاادي الصااحيح،ورافيها تشااّي  دفلاا  مبهماا  ف تصهاام إف ماان  ااال  مااا 
يجاورهااا ماان  لصااال فاال ساايا  الاانّ ، فصاال هاااا المودااع نجااد  ن مااا دّ  علااى دفلااا  

 .ذٖٙ اد)يلم   الدصاديذ ورود لصل نيان ذ، فالنيان  جمع نيني ،وهل  صوات الدص
وٍااد سااّوب ساايبويو هاااا التبااّد  فاال حاارد اليلماا  بيولااو   فلمااا ادااطر إلااى  ن 
ييااد ل اار افساام يااِرد  ن ييااد حرفااًا ف يد لااو الوٍااد فاال هاااا المودااع، ف بااد  ميانااو 
حرفااًا يوٍااد فاال الجااّر والرفااع، ولاايي هاااا  نااو حاااد شاايغًا فجع  الياااهذ عودااًا منااو، 

ه، حيااث حااافت الباهذ وجعلاات البيياا  بمن لاا  اساام ولااو يااان الااع لعوداات  حاربااًاذ اليااا
، وٍااد اهااب  ذٗٙ ينصاارد فاال اليااالم علااى بالباا   حاارد، والااع حااين ٍلت يااا حاااُرذ ذذ

إلااى الااع اباان عصااصور فاال جااوا  هاااا الباادي  فاال هاااين المودااعين، وهااو ييااو  ٍااوًف 
ت مان ، ومهما يين من  مر فا ن هااد التتيارات فال بناى اليلمااذ٘ٙ مشابهًا ليو  سيبويو

 ااال  اسااتبدا  حروفهااا ومااا يناات  عنااو ماان تتّياار فاال بناغهااا الصاارفل، ومااا رافيااو ماان 
امو  دفلل ٍاد شاّي  ساببًا فال م ا ااة الشاعراه علاى ماا اهباوا إلياو  اصا   نَّ باراه 
ااان الشااااعر مااان اسااات دام  لصااااٍل لهاااا الدفلااا  نصساااها فااال التعبيااار عّماااا يريااادد  اللتااا  ُيميِّ

 و الشاااوا، وبمااا يداامن لهاام افلتاا ام بيواعااد اللتاا  وٍوانينهااا الشاااعر بعياادًا عاان ال طاا  
 .ذٙٙ التل ييتسب بها اليالم سم  الصصاح  والحسن
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 تغيري احلزكت اإلعزابيت يف انبنيت انهغويت: -
، فال ذٚٙ إن الحري  اهعرابي  لها  بٌر فل إيدااح المعاانل الماراد التعبيار عنهاا

لت  إلى تيناين اليواعاد التال تباّين مواداع هااد سيا   ّي نّ ٍ لتوي، وٍد عمد علماه ال
الحرياات ومااا تلحاا  بااو، بحياث تاا دي دورهااا فاال إيدااح معااانل ا لصااال المندرجاا  فاال 
سايا  الاانّ ، لااالع فيااد ُعااّد  ي  ااروج عاان معيارياا  اللتاا  وٍواعاادها فاال التصاارد فاال 

وب التاال تتيياار الحريااات اهعرابياا  بمااا ف ينسااجم وافسااتعما  الجاااري للتاا ، ماان العياا
 تعتري البناه اللتوي، وعلى هاا ف ننا نجد ابن ٍتيب  ي  ا على  بل نواي ٍولو:
 َشُموٌل تخطَّتيا المنون،فقد أتت      ِسنوٌن ليا في َدنِّيا وِسُنونُ 

 تراُث أناٍس عن أُناٍس ُتخرُِّموا     توارثيا بعد البنيِن َبنونُ 
 .ذٛٙ وح فيد رفع نون الجمع، وا ص  فيها  ن ت تل مصت

 ومما وٍع فيو ال ط  ٍو  الشاعر:
َرْت زمانًا     وىي ترى سيئيا إحسانا  كانت عجوزًا ُعمِّ

 ناَناتعرُف منيا األْنَف والعيْ 
، وهااا  طا ، وفال الاع ٍاا   باو حااتم   و  طا  فال ذٜٙ فصتح النون من العينانا

 اصاااً ، ولاااو ٍاااا   ٍولاااو العيناناااا، إنماااا هاااو العينااايِن، وهاااو مصساااٌد وف يجاااو  فاااتح الناااون
 .ذٓٚ العيناِن ليان على لت  بنل الحارث بن يعبذذ

ت يف بنيت انكهمت: -
ّ
 انزيبدة ادلخه

وٍااد تتعاار  اليلماا  إلااى  يااادة فاال ترييبهااا الصاارفل، فتاا دي تلااع ال يااادة إلااى 
حااادوث  لااا  فااال بناغهاااا مااان  اااال  تياااوين بنيااا  لتويااا  م الصااا  لليواعاااد البابتااا  للييااااي 

 ن  ي م الص  فال البنااه الصارفل لليلما  ٍاد  –ويما ايرنا  -حوالودع العربل الصحي
يولااد بنااى اات دففت م الصاا  لمااا ودااع لهااا فاال  صاا  اللتاا ، وهاااا ياا دي حتمااًا إلااى 
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ااا ٍاااد تحدباااو مااان فيااادان لصصااااح  اليلمااا   تتيياار فااال توجياااو المعناااى وفهماااو، فدااااًل عمَّ
اهب ب ياااادة حااارٍد  و نتيجاا  لعااادم افنسااجام الصاااوتل لحروفهااا، فاااا   عاوباا  الشاااعر تاا

نيصاااان حااارد، فيصاااير إلاااى اليااا ا ة، وتعاااود مالحتاااو باااالع ملوحااا ، وفصااااحتو عّياااًا، 
 .ذٔٚ وبراعتو تيّلصًاذذ

والعرب تبِسط افسم والصع ،فت يد عادد حروفاو، ولعاّ  الاع هٍاما  و ن الشاعر 
 .ذٕٚ وتسوي  ٍوافيو

يااوب التاال تعتااري ليااد عااّد البالايااون والنياااد ال يااادة فاال بنااى اليلمااات ماان الع
بني  النّ  الشعري إاا ما اندرجت فل ساياٍو، وٍاد ساّماد ٍداما  بان جعصار  بالتاانيبذ، 
وهااو  ن ياا تل الشااااعر ب لصااال تيصااار عاان العاارو  فيداااطر إلااى ال ياااادة فيهااا يياااو  

 الُيميت:
 ال كعبد الَمِميِك أو كوليٍد        أو سميمان َبْعُد أو كِيَشامِ 

ن هلل عّ وج ، ولايي إاا ُسامل اسامان بالتعّباّد  حادهما   فالملع والمليع اسما
، وهاال عناادد ماان عيااوب إغااتالد اللصاال والااو ن،  ذٖٚ وجااَب  ن ييااون مساامى باااآل رذذ

ومباا  الااع مااا تمبّاا  بااو اباان ساانان ماان يلماااٍت  الصاات ٍواعااد علااى المسااتوى الصاارفل، 
تيجااا  هشااابا) وعاااّدها مااان التصاااّرد الصاساااد فااال اليلمااا ؛ بسااابب ال ياااادة فااال حروفهاااا، ن

 الحري  فيها فتصير حرفًا، ومن الع ٍو  الشاعر:
 (ٗٚ)وأنَت من الغوائل حين ُتُرمى        ومن َذمِّ الرجاِل بمنتزاحِ 

 .ذٙٚ ، ف شبع فتح  ال اي فتولدت ا لدذ٘ٚ  ي ِبمْنَتَ حٍ 
 وٍو  الصر د :

 يفِ تنفي يداىا الَحصى في كلِّ ىاجرٍة      نفي الدراىيم تنقاُد الصيار 
 .ذٚٚ يريد: الدراهم والصياردَ 
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علاااى  ن اليادااال الجرجاااانل جاااو   ياااادة اليااااه فااال الصاااياريد المتولااادة مااان 
،  ما الادراهيم فاال حّجا  فياو؛  ناو يجاو   ن ذٛٚ إشبا) اليسرة لل ومها فل هاا المودع

لااى هاااا اهااب اباان رشااي  بيولااو   إن الاادراهم ف ُيدااطُر فيهااا ذٜٚ ييااون جمااع درهااام ، وام
ن ٍي  فل بع  اللتات درهامذذإلى   .ذٓٛ  يادة الياه، إاا يان الو ن ييوم دونها، وام

وياارى اباان جّناال  ن الشاااعر إاا احتاااج إلااى إٍاماا  الااو ن مطاا  الحرياا  و نشاا  
، فتنشا  بعاد الصتحا  ا لاد، وبعاد اليسارة اليااه، وبعاد الدام  ذٔٛ عنها حرفًا من جنساها

 ًا فال  ياادة اليااه فال نحاو الادراهيم والصاياريد، ، وهاا ما جعلو اليوفياون جااغذٕٛ الواو
علاااى  ن السااايوطل يااارى  ن مااان     ٍااابح  ذٖٛ والبصاااريون يروناااو مااان دااارورة الشاااعر

، ويباااادو  ن عّلاااا  عاااادم ذٗٛ الدااااراغر ال يااااادة الم دياااا  لمااااا لاااايي  صاااااًل فاااال يالمهاااام ذذ
الصااا  استحساااان ال ياااادة فااال بنااااه اليلمااا  عناااد بعااا  البالاياااين والنيااااد فدااااًل عااان م 

 عااراد اللتاا  ومياييسااها فاال بناغهااا، هااو ارتباطهااا بااالو ن وبتحيياا  افنسااجام الصااوتل 
 الاي ت لصو ا سما) وتعتاد عليو .

 يف بنيت انكهمت : -
ّ
 احلذف ادلخم

إنَّ حاد  ي ميون من ميونات اليلم  مان ايار ماا مساوب ٍواعادي، يعاّد مان 
بالاياااون والنيااااد، الاااع  نَّ  ي العياااوب التااال تعتاااري بنيااا  اليلمااا  التااال وٍاااد عنااادها ال

تتييار فال البنااه الصاارفل ليلما  يا دي إلااى حادوث انحاراٍد فاال دفلتهاا،ومن بامَّ ياا دي 
إ ااالًف فاال توجيااو المعنااى العااام للاانّ  الشااعري، بافتجاااد الاااي يرياادد الشاااعر؛ هفهااام 

 لصااٍل المتلّيل، اص  إاا ما علمنا  ن الحااد الم اّ  فال بنيا  اليلما  يا دي إلاى نشاوه 
 ٍد تيون اير مدري  فل اهن المتليين .

فماااااان   ساااااانن العاااااارب اليااااااب  محاااااااااًة للبسااااااط، وهااااااو النيصااااااان ماااااان عاااااادد 
، وٍااد عااّدد ٍداماا  باان جعصاار ماان عيااوب اغااتالد اللصاال والااو ن، وسااّماد  ذ٘ٛ الحاارودذذ
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بااالتبليم وهااو     ن ياا تل الشاااعر ب سااماه ييصاار عنهااا العاارو ، فيدااطر إلااى بلمهااا 
 ، ييو  عليم  فل وصد اهبري  :والني  منها

 كأنَّ إْبريَقُيْم َظْبٌي عمى َشَرٍف      ُمْفدٌَّم بَسَبا الكتَّاِن مْمثومُ 
، ولااااااايي مصااااااادَّم مااااااان نعاااااااٍت  ذٙٛ  راد بساااااااباغب اليتّاااااااان، فحااااااااد للعااااااارو ذذ

نماااا هاااو فااال موداااع  بااار المبتد ،ي ناااو ٍاااا : مصااادَّم بسااابا  لللباال؛ ن اللبااال ف ُيصاااّدم وام
 .ذٚٛ اليتّان

وممااا ف شااّع فيااو  ن هاااا الااني  فاال بنياا  اليلماا  ماان  ااال  حاااد حاارفين، 
 ّدى إلى تيوين بني  لتوي  مبهم  الدفل ، نتيج  لم الص  هاا الحاد؛ لما تجيا د ٍواعاد 
ن وجدنا  سام  بان منياا يعاّد هااا الحااد الااي  ساماد  اللت  على المستوى الصرفل، وام

رب الصصااحاه وهااو الااني  فاال ا لصااال واليلمااات التبلايم  يدااًا، ٍااد جاااه فاال  شااعار العا
 .ذٛٛ وتتييٍر فل ا سماه وا فعا ، فعّد الع لتً   و بما تجي د الدرورة

علااى  ننااا نجااد  ن بعاا  اللتااويين عااّدوا مباا  هاااا الحاااد ياا و  إلااى حاادوث 
إ ااالٍ  ياا دي إلااى الشاابه ، وفاال الااع ييااو  اباان جّناال   نعاام وٍااد يحااافون بعاا  اليلاام 

 .ذٜٛ حافًا ي  ُّ بالبيي  ويعر  لو الشبوذذ است صافًا،
وهااا مااا اهاب إليااو ُجاّ  البالايااين والنياااد وهام يعيبااون علاى الشااعراه تصاارفهم 
فال حاااد بعا  ا صااوات اللتويا  ماان بنيا  اليلماا  وماا يرافيهااا مان إ ااالٍ  فال بناغهااا 
ن دعااات إلياااو الدااارورة؛ الاااع  ن الدااارورة ف تبااايح اهجحااااد فااال حاااّ   الصااارفل وام

فيادهاااا لسااام  الوداااوح فااال دفلتهاااا مااان  اااال  البنااااه الساااليم لمصرداتهاااا، فهااال ا للتااا ، وام
 .ذٜٓ عندهم من  ٍبح الدراغر

ومماااا مبّلاااوا باااو فااال تعااااطيهم ماااع حااااد بعااا  ا صاااوات اللتويااا  مااان بناااى 
 اليلمات ٍو  العجاج :

 َقَواطنًا مّكَة من ورق الِحَمى            
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ا تاارى، وٍااد تعرداات اليلماا  إلااى حاااد حاارد ، فتّيرهااا إلااى مااذٜٔ يريااد الحمااام
 الميم، ف دى الع إلى حدوث تتييٍر فل دفل  اليلم  مما ف ي صى على  حد.

 ومب  الع ٍو  الشاعر:
 فمْسُت بآتيِو وال أسَتِطيُعو        واَلِك اسقني إن كاَن ماؤَك ذا فضلِ 

 .(2ٕ)أراد ولكن اسقني
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 اخلبمتت
فاال اسااتعما  علاام الصاارد ي حااد الوساااغ  الصنّياا    لهاار البالايااون والنّياااد عناياا  -ٔ

 لبيان ٍيم  النّ  الشعري.
 لهاارت الدراسااات إن ال طاا  فاال التصااريد عنااد الشااعراه  ناادر وٍوعااًا ماان ال طاا   -ٕ

فل النحو، وٍد اتدح الاع جلياًا فال عادد المواداع التال وٍاد عنادها البالاياون 
 والنياد.

صاارفي  فاال بنياا  الاانّ  الشااعري إن مااا وٍااد عناادد البالايااون والنياااد ماان عيااوٍب  -ٖ
اعتمدوا فيها على ما ودع من ٍوانين وٍواعد فل البناه الصارفل الصاحيح، وبماا 

 ُسِمع من  من يالم العرب يمعياٍر لنيدهم لتلع النصو .

اهاب بعاا  البالايااين والنياااد إلااى تجاوي  ال ااروج عاان البناااه الصاارفل الصااحيح  -ٗ
لاابع  اآل ار وجاد فاال باراه اللتاا  حمااًل علاى الداارورة الشاعري ، فال حااين نجاد ا

 العربي  وصيتها افشتياٍي  ما يمنع ال روج عن البناه الصرفل الصحيح.



 
 

 

 

 

   

 

العيوب الصرطية طي بنّية النّص  
 الشعري صند البالضيين والنّقاد

 أ.د. أحمد حمد محسن
 م.محمّد حسين توطيق

  ٖٕٔٓ(   آذار   ٗٔالــعــدد  ) 

  23 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ىوامش انبحث
 .ٔ/ ٔشرح الشافي  :  ذٔ 
 . ٕٙينلر: المهاب فل علم التصريد :  ذٕ 
 . ٕٚينلر :  بني  الصرد فل يتاب سيبويو :  ذٖ 
 . ٖٔالمنصد :  ذٗ 
 .ٕٖٗينلر:  سي النيد ا دبل :  ذ٘ 
 .ٜٜٔ  بين اليديم والحديث : علم اللت ذٙ 
 .. ٛٙ/ ٔالمب  الساغر:  ذٚ 
،وينلااار: اتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال ٕٖٚ، وديواناااو: ٕٙٗينلااار:  الوسااااط  :  ذٛ 

 . ٕٖٙاليرن الرابع الهجري: 
،وشااااارح ٖٔٗ/ٖ،وشااااارح اليافيااااا :ٜ٘ينلااااار: شااااااا العااااارد فااااال فاااااّن الصااااارد :  ذٜ 

 .ٙٛٔ/ٖالمصّص :
يااون المصااردات بمعنااى واحااد سااواه يااان   *ذ ويشااترط اباان الحاجااب فاال التبنياا  والجمااع

 .ٗٔٗ/ٖبودٍع واحد  و  يبر، ينلر: شرح اليافي :
،وشااااااااااارح ٖٓٗ، ٜٖٖفااااااااااال الاااااااااااديوان تبيَّلاااااااااااُت مااااااااااان  و  التبّياااااااااااِ  ، ديواناااااااااااو:  ذٓٔ 

 .ٜٕٓ/ٖالمصّص :
،والنيااااد اللتااااوي عنااااد العاااارب ٜٕٓ/ٖ، وينلر:شاااارح المصّصاااا :ٕٙٗالوساااااط  :  ذٔٔ 

 . ٚٚٔحتى نهاي  اليرن السابع الهجري:
 . ٚٚٔر: النيد اللتوي عند العرب حتى نهاي  اليرن السابع : ينل ذٕٔ 
، وفااااااااااااال ديواناااااااااااااو ٔٓٔ، و ساااااااااااااّر الصصااااااااااااااح : ٕٗ/ٔينلااااااااااااار: الموا نااااااااااااا  :  ذٖٔ 

 ، حن  اهحن ذ:الحيد فل الصدر.ٗٙالمْصحمين،
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بااب الناون فصا  الهما ة ، ولساان العارب :  ٕٜٔ/ٗينلر: الياموي المحايط :  ذٗٔ 
ٔ/ٖٛ . 

 /الهامش.ٗٙ ،وينلر:ديوانو: ٕٗ/ٔالموا ن  :  ذ٘ٔ 
 .ٜٖ٘، وديوانو : ٙ٘ٗالوساط  :  ذٙٔ 
،واتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال اليااارن الراباااع الهجاااري: ٜٗ/ٕينلر:شااارح الشاااافي : ذٚٔ 

 . ٘ٛٔ، ٗٛٔ،  والمهاب فل علم التصريد :ٕٖٙ
 . ٚ٘ٗ، ٙ٘ٗينلر: الوساط  :  ذٛٔ 
 .ٚٚ/ٔ، والمعجم الوسيط :  ٓٗ٘/ٔينلر: اللسان :  ذٜٔ 
 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗالوساط  : ذٕٓ 
، ٜٗ٘، وديواناااااااو  ٙٚٔ، وجاااااااري ا لصاااااااال :  ٕٛٗ/ٔاغر: ينلر:المبااااااا  السااااااا ذٕٔ 

  ر:دي  العين ، ٍب : إٍبا  إحدى العيناين علاى ا  ارى والاع تصعلاو ال يا  
 لترى نصسها .

افشتيا : تيليب تصاريد اليلم  وتتيارات تاتم باين ا صا  المشات  مناو والصار)  ذٕٕ 
ل يتااااب المشاات  ب ياااادة حاارد  و حرياااٍ   و نيصااانها، ينلااار:  بنياا  الصااارد فاا

 .ٖٖٗ/ٕ، وشرح الشافي  : ٖٕ٘سيبويو:
،وصاااادرد:فل ِاياااااِ  ٍصاااااباه ٙٓٔ،وديواناااااو:ٖٛ٘/ٕينلاااار: الشاااااعر والشااااعراه :  ذٖٕ 

 و يٍي م َتِلْ .
 . ٜ٘ٔ، ٛ٘ٔينلر: النيد اللتوي حتى نهاي  اليرن السابع الهجري :  ذٕٗ 
والموداع اآل ار  إاا يانات فاا د صاادًا  و داادًا  و طااًه  و لااًه، وجاب إبادا   ذٕ٘ 

، وينلاار: ٛٗٔطاااًه فال جميااع التصااريدذ شاااا العارد فاال فان الصاارد:  تاغاو
 . ٕٕٙ/ٖشرح الشافي  : 

 .ٛ/ٖ:، وديوانؤٜٕ، وٕٛ/ٖح الشافي  : ، وينلر: شر ٚٙ/ٔالمب  الساغر :  ذٕٙ 
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 . ٛٗٔ،وشاا العرد فل فن الصرد : ٕٕٙ/ٖينلر: شرح الشافي  : ذٕٚ 
 . ٕٛٙ-ٕٚٙالصاحبل :  ذٕٛ 
 .ٕ٘:، وديوانوٖٓٔينلر: سّر الصصاح  :  ذٜٕ 
 ينلر: م .ن والصصح  . ذٖٓ 

 *ذ يجو  ٍصر الممدود فل الشعر، وف يجو  ماّد الميصاور؛  ن فال ٍصار الممادود 
حاَد  اغٍد وردًا إلاى  صالو، ولايي فال ماّد الميصاور رّد إلاى  صا ،ينلر: شارح 

 .ٖٚ/ٗالمصّص :
 . ٓٚٔ -ٛٙٔينلر: المهاب فل علم التصريد :  ذٖٔ 
وهاا البيت ياروى باالصتح واليسار، فمان رواد ميصور، دد الصير، ف اا ُفِتح مّد ،  ذٕٖ 

: ح  راد الِتناى نصساو،ٍا   باو إساح باليسر  راد مصادر َااَنْيات، ومان رواد باالصت
إنما وجهاو وف َانااه؛ ن الَتنااه اياُر  اارٍج عان معناى الِتناى، وفال ٍولو صالى 
هللا علياااااو وساااااّلمذ    ي اناااااو لنبااااالٍّ يتتّناااااى بااااااليرلنذذ  ناااااو علاااااى معنياااااين، علاااااى 
افستتناه وعلى التطريب، ٍا  ا  هري: فمن اهاب باو إلاى افساتتناه فهاو مان 
الِتناى ميصااور، وماان اهااب بااو إلااى لتطريااب فهااو ماان الِتناااه الصااوت، مماادود، 
وٍاا  ا صاامعل: الِتنااى مان المااا  ميصااور، ومان السااما) مماادود،ينلر: لسااان 

 . ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٓٔالعرب :
ر يياااااااون مداااااااموم ا و ، ويياااااااون  *ذ مااااااان عالماااااااات افسااااااام الممااااااادود  ن المصاااااااد

للصااااوت،نحو الُعواهذوهو مصاااادر َعَوىذ اليلااااب، والبُتاه،صااااوت الشاااااه،ينلر: 
 .ٔٗ/ٗشرح المصّص :

 .ٔٗٗ/ٕ، وشرح ابن عيي : ٜٕٙ/ٕينلر: العمدة:  ذٖٖ 
 . ٖٕٓينلر: الصرد اليافل :  ذٖٗ 
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، ٙ٘ٔ،ويتااااب الصاااناعتين: ٕٔٗ/ٖ، وشااارح الشاااافي : ٛٗٔينلااار: الموشاااح:  ذٖ٘ 
 .ٕٓٔوسّر الصصاح : ، ٙٙٗوالوساط : 

 .ٖٖٛ، ٖٖٚوهل  رجو ة  بل النجم وجدناها فل ديوانو، ينلر: ديوانو:  ذٖٙ 
 .ٛٗٔينلر: الموشح:  ذٖٚ 
، وعلاااوم ٖٖ، وعلااام  سااااليب البياااان :ٕٓ، ٜٔينلااار: علااام المعاااانل، بسااايونل:  ذٖٛ 

 .ٖالبالا  المعانل والبيان والبديعذ،د. مين  بو لي : 
 . ٚٙطبي  : ، والبالا  والتٜٚينلر: سّر الصصاح  : ذٜٖ 
ل فااااااال التاااااااراث البالاااااااال عناااااااد ، وينلااااااار: الااااااادري الصاااااااوتٚٔٗ/ٗاليتااااااااب:  ذٓٗ 

 .ٕٙٔالعرب:
، وٍاااااد ٕٓٛ، وينلااااار :دراساااااات فااااال ا دب واللتااااا : ٔٙٔ/ٕو ٔٔ/ٔم . ن :  ذٔٗ 

 استشهد بيو  الشاعر ٍعنب بن  م صاحب .
 . ٚٛ، ٙٛ/ ٖال صاغ  :  ذٕٗ 
 . ٕٗٔ، ٔٗٔينلر: الميتدب :  ذٖٗ 
، وتتمتاو الشاطر: ٖٖٙ، وديواناو:ٕٗٗ/ٖي :، وشرح الشاافٕ٘ٚ/ٕينلر:العمدة: ذٗٗ 

نما  مان طاوِ  إماالٍ  وَلْهاٍر ُمْمِلاِ ، الاوجى: الحصاى، ا للا : ماا تحات الَمْنِساام،وام
 هو ا لّ  لينو  لهر التدعيد وهو شاا على الدرورة.

 .ٗٔٔينلر: ديوانو : ذ٘ٗ 
،والااادري الصاااوتل فااال التاااراث البالاااال عناااد ٚٗٗ/ٔينلااار : المبااا  السااااغر :  ذٙٗ 

 .٘ٙٔالعرب: 
 . ٙ٘ٔيتاب الصناعتين:  ذٚٗ 
 . ٕٙٗ/ٔالميتدب :  ذٛٗ 
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 ،وفياااو ييو : ياااا وياااَ  الشاااجّل مااان ال لااالّ ٘ٚٔ/ٖ، وديواناااو:ٜٖٚ دب الياتاااب:  ذٜٗ 
 وبالل الربِع من إحدى بللّ 

،واتجاهااات النيااد ا دباال فاال الياارن ٖٔ، وديوانااو:ٖٙٗ، ٕٙٗينلاار: الوساااط : ذٓ٘ 
 .ٕٖٙالرابع الهجري:

 .ٖٙٗالوساط  :  ذٔ٘ 
 .ٗٙٗم . ن  :  ذٕ٘ 
 .ٖٖٗميافت فل تاريخ النيد ا دبل : ينلر:  ذٖ٘ 
 .٘ٛٔ/ٕافٍتداب فل شرح لداب اليتاب :  ذٗ٘ 
 .ٕٔٚدراسات فل ا دب واللت  :  ذ٘٘ 
، والبياات منساااوب  باال ياهااا  ٕٓٔ، وساااّر الصصاااح : ٘٘ٔينلاار: الموشااح :  ذٙ٘ 

 .ٖٕٚ/ٕ،،واليتاب:ٛٚ/ٚاليشيري،ايرد صاحب اللسان مادة شررذ:
 . ٕٗٚ/ٕينلر: العمدة :  ذٚ٘ 
 .ٕٗٛ، ودراسات فل ا دب واللت : ٖٕٚ/ٕ:ينلر: اليتاب ذٛ٘ 
 . ٖٕٛينلر: شرح  بيات سيبويو :  ذٜ٘ 
 . ٖٖٚ/ٕينلر: سّر صناع  اهعراب:  ذٓٙ 
،وياروى ٕٗٚ/ٕ، ويتااب سايبويو:ٕٓٔ، وسّر الصصاح : ٘٘ٔينلر: الموشح : ذٔٙ 

و نيانُ ، ٓٚ/ٛهاا البيت فل لسان العرب:  ولداِدي جمِّ
 . ٜٖٕينلر: شرح  بيات سيبويو:  ذٕٙ 
 .ٜٕٙ/ٗٔالعرب : ينلر: لسان ذٖٙ 
 .ٕٗٚ/ٕاليتاب :  ذٗٙ 
 . ٕ٘ٛ، ودراسات فل ا دب واللت  :  ٜٖٙ/ٔينلر: الممتع فل التصريد: ذ٘ٙ 
 .ٔٙٔينلر: الدري الصوتل فل التراث البالال عند العرب :  ذٙٙ 
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 .ٕٔٚينلر: علم اللت  بين اليديم والحديث:  ذٚٙ 
،وفيااااو شااااموًف ولاااايي ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ،وديوانااااو:ٜٓٛ/ٕينلاااار: الشااااعر والشااااعراه: ذٛٙ 

 .ٌٜٖٔ ، وبياف  الشاعر: شمو 
،والبياات ينسااب إلااى رجاا  ماان ٖٙ/ٔ، وشاارح اباان عيياا :ٚ،ٙينلاار: الوساااط  : ذٜٙ 

،وعجا  البيات الباانل: ومنَ اراِن ٚٛٔبنل دب ،والحييي  هو لر ب ،ينلر:ديوانو:
  شبها لبيانا ، ولبيان اسم رج  .

 .ٖ٘ٓالنوادر فل اللت :  ذٓٚ 
 .ٖٗٔإعجا  اليرلن : ذٔٚ 
 . ٜٕٕينلر: الصاحبل :  ذٕٚ 
 .ٜٚٗ،وينلر:ديوانو:ٕٕٓالشعر :  نيد ذٖٚ 
البياااااات ل باااااااان بااااااان سااااااايار بااااااان جابر،صااااااهر النابتااااااا  يماااااااا جااااااااه فااااااال لساااااااان  ذٗٚ 

 .ٗٓٔ/ٗٔالعرب:
ينلااااااار: البالاااااااا   ٍد مناااااااو،، ومنتااااااا ح:  ي ببعااااااآٓٔينلااااااار: ساااااااّر الصصااااااااح :  ذ٘ٚ 

 .ٕٖٗافت فل تاريخ النيد العربل: ، ومئ٘والتطبي :
 .ٗٓٔ/ٗٔ،ولسان العرب:ٔٗينلر: سّر صناع  اهعراب :  ذٙٚ 
،وديواناااااااو:لم نجاااااااادد فااااااال ديوانو،ينلر:لسااااااااان ٔٓٔينلااااااار: ساااااااّر الصصاااااااااح  :  ذٚٚ 

، شاااّبو  اااروج الحصاااى مااان تحااات مناسااامها بارتصاااا) ٜٕٖ/ٚ،ؤٖٗ/ٗالعااارب:
رهم دراهم،وجاااه فاال تيساايرد الاادراهيم،  الاادراهم عاان ا صااابع إاا ُنِيااَدت،وجمع الاادِّ

راهاام وتاروى فال الموشاح الصاايارد يماا جااهت مسااجيد ميااان مسااجد ومياان د
 .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔدراهيم:

 . ٛٙٗينلر: الوساط  :  ذٛٚ 
 . ٓٗ/ٔينلر: سّر صناع  اهعراب:  ذٜٚ 
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 . ٕٙٚ/ٕالعمدة :  ذٓٛ 
 .ٕٖٓ/ٕينلر: ال صاغ  :  ذٔٛ 
 . ٕٓٔ/ٖينلر: م . ن :  ذٕٛ 
 . ٜٕٖ/ٚينلر : اللسان :  ذٖٛ 
 . ٜٛٔ/ ٔالم هر :  ذٗٛ 
 . ٖٕٓالصاحبل :  ذ٘ٛ 
 . ٜٕٔنيد الشعر :  ذٙٛ 
 .ٖٕٓ/ٔ،ؤٜٖوٖٛٔ/ٙينلر: لسان العرب:  ذٚٛ 
وفيااو مربااوم  ،ٛ٘وديوانااو: ،ٕٓٚ/ٕ، والعماادة: ٕٙ٘البااديع فاال البااديع: ينلاار:  ذٛٛ 

الاااي يودااع علااى فمااو لبااام  و  مصاّدم: الميااان المرتصااع، َشااَرد: بادًف ماان ملبااوم،
ييا ، والسباغب:  ٍر ، مان ربام الصاري يا ن فال طارد  نصاو  مرباوم: شي  يتان ٍر

ابااااااااع رن البالااااااااث والر نصااااااااو  النلرياااااااا  النيدياااااااا  فاااااااال الياااااااا وينلاااااااار: بياااااااا ،
 .ٕٗٚالهجريين:

 . ٕٛٔ/ٔال صاغ  :  ذٜٛ 
 .ٓ٘ٔينلر:الدري الصوتل فل التراث البالال عند العرب: ذٜٓ 
، والبيات ينسابو إلاى ر با  ٜٜ/الهامش، وساّر الصصااح :ٕٓٚ/ٕينلر: العمدة:  ذٜٔ 

 بن العجاج ،ولينل لم  جدد فل ديوانل العجاج ور ب  .
نسااااااوب ،والبياااااات مٖ٘ٔ/٘، وشاااااارح المصّصاااااا : ٓٓٔينلاااااار: سااااااّر الصصاااااااح  : ذٕٜ 

 .ٙ٘للنجاشل الحاربل، ينلر: ديوانو: 
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 ادلصبدر:
، د. ديجاا  عبااد الااار ا  الحديبل،ميتباا  النهدااا ،  بنياا  الصاارد فااال يتاااب سااايبويو -

 .ٜ٘ٙٔبتداد،
د. حماااد مطلاااوب، الناشااار:ويال  اتجاهاااات النياااد ا دبااال فااال اليااارن الراباااع الهجاااري،  -

 بيروت.ٖٜٚٔ، ٔالمطبوعات،اليويت،ط
هااذ، ٕٙٚيد  بل محمد بن عبد هللا بام مسالم بان ٍتيبا  الادينوري  دب الياتب، تصن -

 .ٜٚٚٔلبنان، -تحيي : محمد محيل الدين عبد الحميد،دار المعرف ، بيروت
 د. حمد  حمد بدوي، ميتب  نهد  مصر بالصجال . سي النيد ا دبل عند العرب .  -
هاا، عاّ  علياو ٖٓٗ، لليادل  بل بيار محماد بان الطياب البااٍالنل تإعجا  اليرلن  -

و ّرج  حاديبو  باو عباد الارحمن صاالح بان محماد عويدا ، منشاورات محماد علال 
 بيدون، دار اليتب العلمي ، بيروت، لبنان،د.ت .

افٍتداااااب فاااال شاااارح  دب اليتاااااب،  باااال محمااااد عبااااد هللا باااان محمااااد باااان السااااّيد  -
هااااااذ، تحييااااا : مصاااااطصى السااااايا، ود.حاماااااد عباااااد المجياااااد، دار ٕٔ٘البطليوسااااال ت

 .ٜٜٓٔ، ٕ، طٜٓٛٔ، ٔالش ون البيافي  العام ،بتداد، ط
فااال نياااد الشعر، ساااام  بااان مرشاااد بااان علااال بااان منيا،حيياااو وٍاااّدم الباااديع فااال الباااديع  -

 لو:عبد.علل مهنا،دار اليتب العلمي ،بيروت،لبنان.
البالاااا  والتطبيااا ، د. حماااد مطلاااوب، د.يامااا  حسااان البصاااير،مطابع و ارة التعلااايم  -

 .ٜٜٓٔ، ٕلعلمل، بتداد،طالعالل والبحث ا
جااري ا لصااال ودفلتهااا فاال البحااث البالااال والنياادي عنااد العاارب، د.ماااهر مهاادي  -

 .ٜٓٛٔهال ،دار الحري  للطباع ،د.ط،
هااااااذ،تحيي : الشااااااربينل ٕٜٖال صاغ ،صااااانع   بااااال الصاااااتح عبماااااان بااااان جنااااال ت -

 .ٕٚٓٓشريدة،دار الحديث،الياهرة،
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ديم:د.عباااااااااد هللا  حماااااااااد المهنا،جامعااااااااا  إعاااااااااداد وتي دراساااااااااات فااااااااال ا دب واللتااااااااا ، -
 .ٜٙٚٔاليويت،

بشارح ال طياب التبريا ي، تحييا : محماد عبادد عا ام،دار المعاارد، ديوان  بو تماام،  -
 ٜٚٛٔ، ٘ط

هاااذ، جمعاو وشارحو وحييااو: ٖٓٔدياوان  بال الاانجم العجلال  باو الصداا  بان ٍداما  ت -
 .ٕٙٓٓبدمش ، د.محمد  ديب عبد الواحد جمران،مطبوعات مجمع اللت  العربي 

دبط معانيو وشروحو و يملها: إيليا الحااوي،دار اليتااب اللبناانل، ديوان  بو نواي،  -
 .ٜٚٛٔودار اليتاب العالمل، منشورات الشري  العالمي  لليتاب،

دياااوان الطرمااااح، عنااال بتحييياااو الاااديتور عااا ة حسااان،دار الشااار  العربااال، بياااروت،  -
 .ٜٜٗٔ، ٕلبنان،ط

د ا سااادي، جمااع وشااارح وتحيياا :د. محماااد نبياا  طريصااال،دار ديااوان اليمياات بااان  ياا -
 .ٕٓٓٓ، ٔصادر، بيروت،ط

 .ٕ٘ٓٓديوان المتنبل،دار الجي  للنشر والطباع  والتو يع،بيروت،  -
هاااذ،تحيي :محمد حساان ٕٜٖسااّر صااناع  اهعااراب،  باال الصااتح عبمااان باان جناال ت -

ون،دار محماااد  ساااماعي ،و حمد رشااادي شاااحات  عامر،منشاااورات محماااد علااال بيدااا
 .ٕٓٓٓ، ٔاليتب العلمي ،بيروت،لبنان،ط

هاااااااذ،ٍدم لااااااو واعتنااااااى بااااااو وودااااااع ٙٙٗسااااااّر الصصاااااااح ، اباااااان ساااااانان ال صاااااااجل ت -
 ،د.ت.ٔحواشيو:إبراهيم شمي الدين،طبع ناشرون،لبنان، ط

شاا العرد فل فاّن الصارد، الشايخ  حماد الحمالوي،مطبعا  الباابل الحلبل،اليااهرة،  -
ٜٔٙٗ. 

اليداااااااااااااة بهاااااااااااااه الاااااااااااادين عبااااااااااااد هللا باااااااااااان عيياااااااااااا   شاااااااااااارح اباااااااااااان عيي ،ٍاداااااااااااال -
 هاذ،تحيي : محمد محيل الدين عبد الحميد،د.ط، د.ت.ٜٙٚالهمدانل 
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هااذ، تحيي :د. حماد ٖٖٛ بو جعصر  حمد بان محماد النحااي ت شرح  بيات سيبويو، -
 .ٜٗٚٔ، ٔ طاب،مطابع الميتب  العربي  بحلب،ط

ن الحسااااااااان شااااااااارح شاااااااااافي  ابااااااااان الحاجاااااااااب ، للشااااااااايخ ردااااااااال الااااااااادين محماااااااااد بااااااااا -
هااااذ، حييها:محمااااد ناااور الحساااان،محمد ال ف اد،محماااد محياااال ٙٛٙافساااترابااي ت

الااااااااااااااادين عباااااااااااااااد الحميد،منشاااااااااااااااورات محماااااااااااااااد علااااااااااااااال بيداااااااااااااااون،دار اليتاااااااااااااااب 
 العلمي ،بيروت،لبنان،د.ت.

شاااااااااارح يافياااااااااا  اباااااااااان الحاجااااااااااب، شاااااااااايخ رداااااااااال الاااااااااادين محمااااااااااد باااااااااان الحساااااااااان   -
 مياااا  بااااديع  هاااااذ، ٍاااادم لااااو وودااااع فهارسااااو وحواشاااايو الااااديتورٙٛٙافسااااترابااي ت

، ٕيعيااااوب، منشاااااورات محماااااد علاااال بيداااااون،دار اليتاااااب العلميااااا ،بيروت،لبنان،ط
ٕٓٓٚ. 

شاااااااارح المصّصاااااااا  لل م شااااااااري، تاااااااا ليد العاّلماااااااا   باااااااال البياااااااااه يعاااااااايش باااااااان علاااااااال  -
هاذ، ٍدم لو وودع فهارسو وحواشيو الاديتور  ميا  باديع يعياوب، ٖٗٙالموصلل ت

 .ٕٔٓٓ، ٔوت،لبنان،طمنشورات محمد علل بيدون،دار اليتب العلمي ،بير 
هااااذ، تحييااا  وشااارح: حمد محماااد شااااير،دار ٕٙٚفبااان ٍتيبااا  ت الشاااعر والشاااعراه ، -

 م.ٖٕٓٓالحديث، الياهرة،
 .ٕٛٓٓ، ٕالصرد اليافل،  يمن  مين عبد التنل، دار اليتب العلمي ،بيروت،ط -
، ٔد.اااا ي يمااوت، دار ا صااال  للطباعاا  والنشاار والتو يااع،طعلاام  ساااليب البيااان،  -

ٜٖٔٛ. 
علااوم البالااا  المعانل والبيااان والبااديعذد. مين  بااو لياا ،دار البرياا  للنشاار والتو يااع،  -

 .ٕٙٓٓ، ٔعّمان، ط
علااااااام اللتااااااا  باااااااين الياااااااديم والحاااااااديث، د. عباااااااد التصاااااااار حاماااااااد هاااااااال ، الجريسااااااال  -

 .ٕٕٓٓ، ٗللطباع ،الياهرة، ط
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عباااااد الصتااااااح علاااام المعاااااانل دراسااااا  بالاياااا  ونيديااااا  لمسااااااغ  المعااااانل، د. بسااااايونل  -
 .ٕٗٓٓ، ٕبسيونل، طبع  م سس  الم تار الباني ،الياهرة، ط

هاااااذ، تحيياااا : محمااااد محياااال الاااادين عبااااد ٙ٘ٗالعماااادة ، فباااان رشااااي  الييرواناااال ت -
 .ٕٜٚٔ، ٗالحميد،دار الجي  ،بيروت،ط

العالما  مجاد الادين محماد بان يعياوب الصيارو   باادي الشايرا ي،ت  الياموي المحايط،-
 .ٜٓٛٔصري  العام  لليتاب،ها،الهيغ  المٚٔٛ

هااذ، تحييا  وشارح:عبد الساالم ٓٛٔ بو بشر عمرو بان عبماان بان ٍنبار تاليتاب،  -
 .ٖٜٛٔ، ٖمحمد هارون،عالم اليتب،بيروت،ط

يتااااب الصااابح المنياااار فااال شاااعر  باااال بصاااير ا عشاااى وا عشااااين اآل ااارين، طبااااع  -
 .ٕٜٚٔمطبع  لدلد هل  هوسن،بيان  

والشعر،تصانيد  بال هااال  الحسان بان عباد هللا بان سااه  اليتابا   يتااب الصاناعتين -
هااااذ،تحيي : محماااد البجااااوي ومحماااد  باااو الصدااا  إبراهيم،مطبعااا  ٜٖ٘العسااايري ت

 عيسى البابل الحلبل، مصر،د.ت.
هاااااذ، اعتناااااى بتصااااحيحها:  ماااااين محمااااد عباااااد ٔٔٚ،اباااان منلاااااور تلسااااان العااااارب  -

،وم سسااااا  التااااااريخ الوهاب،ومحماااااد الصااااااد  العبيااااادي،دار إحيااااااه التاااااراث العربل
 .ٜٙٛٔ، ٖالعربل،بيروت ،لبنان،ط

فاااال  دب الياتااااب والشاعر،دااااياه الاااادين باااان ا بير،ٍاااادم لااااو وحييااااو المباااا  الساااااغر  -
وشاااااارحو وعلاااااا  عليو:د. حمااااااد الحااااااوفل ود.باااااادوي طبان ،منشااااااورات دار الرفاااااااعل 

 .ٖٜٛٔ، ٕبالريا ،ط
عتناى بتصاحيحو مجمو)  شعار العرب وهو مشتم  علاى دياوان ر با  بان العجااج، ا  -

وترتيبااااااو ولااااااايم بااااااان الاااااااورد البروسااااااال،دار ابااااااان ٍتيبااااااا  للطباااااااع والنشااااااار والتو ياااااااع، 
 اليويت،د.ت.
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الم هااااااااار فااااااااال علاااااااااوم اللتااااااااا  العربيااااااااا ، لإلماااااااااام جاااااااااال  الااااااااادين عباااااااااد الااااااااارحمن  -
هاااذ، للساايوطل، تااح: محمااد  حمااد جاااد المااولى، وعلاال البجاااوي، ٜٔٔالساايوطل ت

 م.ٜٚٛٔري ، صيدا، بيروت، ومحمد  بو الصد  إبراهيم، الميتب  العص
، ٍاااام ب  راجاااو:د.إبراهيم  نااايي ول رون، شااارد علاااى طبعو:حسااان المعجااام الوسااايط، -

 .ٜٜٓٔ، ٕعلل عطي  ومحمد شوٍل  مين،دار ا مواج،بيروت، لبنان،ط
 .ٜٔٛٔميافت فل تاريخ النيد العربل، د.داود سلوم،دار الرشيد للنشر،بتداد، -
هاااذ، تحيياا : محمااد عبااد ٕ٘ٛن ي يااد باان المبااّرد تالميتدااب،  بااو العباااي محمااد باا -

 ال ال  عديم ،عالم اليتب،بيروت،د.ت.
هاااااذ،تحيي :د.ف ر الاااادين ٜٙٙاباااان عصااااصور ا شاااابيلل ت الممتااااع فاااال التصااااريد، -

، ٖ،طٖٜٚٔ، ٕ، طٜٓٚٔ، ٍٔباوة،منشااااااااااورات دار اآلفااااااااااا  الجدياااااااااادة،بيروت،ط
 .ٜٜٚٔ، ٗ،طٜٛٚٔ

هااااذ ليتااااب التصاااريد ٕٜٖن بااان جنااال تالمنصاااد، شااارح اهماااام  بااال الصاااتح عبماااا -
لإلماااام  بااال عبماااان الماااا نل النحاااوي البصاااري، تحييااا :إبراهيم مصاااطصى،وعبد هللا 

، ٔ مين،طباااع شاااري  ميتبااا   ومطبعااا  مصاااطصى الباااابل الحلبااال و وفدد بمصااار،ط
ٜٔ٘ٗ. 

المهااااااااااب فااااااااال علااااااااام التصاااااااااريد، د.هاشااااااااام طاااااااااو شاااااااااالش، ود.صاااااااااالح مهااااااااادي  -
ين، بيااات الحيمااا  للنشااار والترجمااا  والتو ياااع، الصرطوسااال،ود.عبد الجليااا  عبياااد حسااا

 د.ت.
باااااااين شاااااااعر  بااااااال تماااااااام والبحتاااااااري،  بااااااال الياسااااااام الحسااااااان بااااااان بشااااااار الموا نااااااا    -

هاااااذ، دراساااا  وتحيياااا : د.عبااااد هللا حمااااد محااااارب، الناشاااار ميتباااا  ٖٓٚاآلماااادي ت
 .ٜٜٓٔ، ٔال انجل بالياهرة،مطبع  المدنل/الم سس  السعودي  بمصر،ط



 
 

 

 

 

   

 

العيوب الصرطية طي بنّية النّص  
 الشعري صند البالضيين والنّقاد

 أ.د. أحمد حمد محسن
 م.محمّد حسين توطيق

  ٖٕٔٓ(   آذار   ٗٔالــعــدد  ) 

  35 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

مااااااه علاااااى الشاااااعراه فااااال عااااادة  ناااااوا) مااااان صاااااناع  الشاااااعر، م  اااااا العل الموشاااااح،  -
هااا، تحيياا : علاال محمااد البجاوي،نهداا  مصاار للطباعاا  والنشاار ٖٗٛالمر بااانل،ت
 والتو يع،د.ت.

النلرياا  النيدياا  فاال الياارنين البالااث والرابااع للهجاارة، .د.داود ساالوم، د.عماار  نصااو  -
 .ٜٚٚٔالمال حويش، مطبع  ا م ،بتداد،

باان ٍتيباا  واباان طباطبااا العلااوي، د.عبااد السااالم عبااد الحصاايل عبااد بااين انيااد الشااعر   -
 العا ،دار الصير العربل،د.ت.

النيد اللتوي عند العرب حتى نهاي  اليارن الساابع الهجاري،  .د.نعما  رحايم العا اوي،  -
 .ٜٛٚٔمنشورات و ارة البياف  والصنون،دار الحري  للطباع ، بتداد، 

عيد بان  وي بان بابات ا نصااري، الناشار دار اليتااب النوادر فل اللت ،  بال  ياد سا -
 .ٜٚٙٔ، ٕالعربل،بيروت،لبنان، ط

الوسااااااااااااط  باااااااااااين المتنبااااااااااال و صاااااااااااومو، لليادااااااااااال علااااااااااال بااااااااااان عباااااااااااد الع يااااااااااا   -
هاااااذ، تحييااااا : محمااااد  باااااو الصداااا  إباااااراهيم، دار إحياااااه اليتاااااب ٕٜٖالجرجااااانل ت

 .ٜ٘ٗٔ، ٔالعربي ، الياهرة،ط
 الرسائل الجامعية: -
تل فاال التااراث البالااال العرباال حتااى نهاياا  الياارن ال ااامي الهجااري، الاادري الصااو  -

عاليااااااا  محماااااااد حسااااااان ياسين،رساااااااال  ماجساااااااتير، يليااااااا  اآلداب،جامعااااااا  النجااااااااح 
 .ٖٕٓٓالوطني ،فلسطين،
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 اهلمز عند أهل الضلوعية
ىعزتىإبراهومىحماشم.ىىم.ىىسطدىصالحىأحمدد.ىم.ىأ.

ىجامطظىتكروت/ىكلوظىاآلداب/ىقسمىاللعظىالطربوظ

 املقدمة
الحمددد  ق حددد، حمددد  و لالمدددى  لال دددىم  بددد، مددد      ددد  مددد    ددد  و محمددد  

 مب، هللا  بيه ل ب، اله لامحا ه ل بم.
 أما بعد:

الح يثد  الثثيدة مد  الهدلالة المدللي  اللد  لمثد  فقد  مدما الباتداا ال ة يد  
تا  ًا مد  مدلة الباتداا ال ة يد  الق يمد  اللد  ثا دا  دال   فد  التبيدة  ال ة يد و لمد  
أ ددةب لددل  الهددلالة هددالة  الامددبو فادد  مدد  ال ددماا اللدد  لل ددم  اددا الباتدداا ال اميدد  

ة  فددد  ال اميددد  المحبيددد و ممدددا ي دددل     ةا دددلاا لاللألدددل   بياددداو ل لميددد  لدددل  الهدددال
) الامدب   د  ألدد  المدبل ي ش الث د   دد   ال ةاأليد  حالل دا فد  لددلا ال حدس المل دلم  ددد

الملامد  اللدد  يبتددا فيادا أمددحال لددل  الباتد  الدد، اللذليدد و لاأللمد، للدد  أ  يثددل  
لددددلا لمددددم    ددددلا  الم حددددس ا ل ( )الامددددبش ل مدددد اب ال حددددس ألالمددددًا  بدددد، م حثددددي و 

لبحدد يس  دد  مددلا الامددب    دد  البمددليي  القدد ما  مطب ددي ( ذممدد ا ا ل  الم حددس 
أمددددا  .هددددالة  الامدددب  دددي  اللحقيددد، لاللذليددد لل الل دددا فددد  المطبدددل الثدددا   لالمحددد ثي  

ثددددا    لا دددده( هددددالة  لذليددد  الامددددب  فدددد  الباتدددداا الح يثدددد / لاتدددد  فالم حدددس الثددددا   
المددددبل ي  أ مللتددددًا. مددددم لددددلا الم حددددس ثىثدددد  مطالددددل  ح ددددل ملامدددد  الامددددب  مدددد  

بمددد و المطبدددل ا ل ( الامدددب  فددد  أل  الثبمددد و لالمطبدددل الثدددا  ( الامدددب  فددد  ل دددط الث
الثبمدددد و لالمطبددددل الثالددددس( الامددددب  فدددد  نذددددة الثبمدددد . للبددددا لددددلي  الم حثددددي  ذالمدددد  

 لمم ا ألم ما للم  اليه ال حس م   لالب.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 الباحثان
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 ادلبحث األول
 اذلمز
 ولادلطلب األ

 عنذ اللغىيني القذماء واحملذثني صىث اذلمزة
و شٔ)الامب ف  البم ( اَل ْمُةو لقل  َلمْبُا ةأ ه فا امبو للمدبُا التدلَب  ثلد 

و ل دميا الامدب  مد  ا مدلاا  دلل  شٕ)لم ه الامدب فد  الثدىم و ثا ده يمدمط الحدة 
 .شٖ)بم  الامب؛   اا لامب فلاَا فلامب    مذةتاا و يقا ( لل ياا للًَّا إلا لث

و لل ددلب شٗ)أمدا فد  امدطىل البمدليي  (فدالامب   دة  فد  المد ة لذدة   اتلادا 
   إغى، فلحدا المبمداة ) إغىألدًا لامدًا فدى   دم  لادلا ل ل د  الدللةي  المدلليي و ل  
ي مح لبالا   المةلة ال، الحب،و إ  حي  ل لة  فلح  المبمداةو للد  ا  لدةا  اللتدال  

 .ش٘)ب شاللي ي لب الام
لألدددد  ا ددددل م  البمليددددل  القدددد ما  الامددددب لال  ددددة ممددددطبحي  ملددددةا في   م  دددد، 

؛    اةللددددداو المدددددلا ل بدددددل  لدددددل ال  دددددة للدددددل الامدددددبو لثا دددددا ثبمددددد  ال  دددددة شٙ)لاحددددد 
لم دددلقالاا أثثدددة ا دددل ماً   بددد، أل ددد   ال دددا  فددد  القدددة يي  ا ل  لالثدددا   الاتدددةيي و 

 .شٚ)  لل  لل ثبم  )الامبش لم لقالااللث  اللي ا لقة ف  ا  ل ما  البملي   
لألدددددد  حهدددددد  مددددددلا الامددددددب     ايدددددد  البمددددددليي  القدددددد ما  لالمحدددددد ثي ؛ لللدددددد  
لبذمددالا المددللي  اللدد  لةافدد،  طقددهو فاددل   دد  القدد ما  مددلا  دد ي  م ددلثق  مدد  
األمدد، الحبدد،و ألددا   ددي ليه فدد  ح يثدده  دد  لةليددل مذدداة  حددةل  ال ة يدد ( ) فببحبدد، 

و للدددا    بمدددا  ال ة يددد  شٛ)تدددًا( الامدددب و لالادددا و لا لددد ...شم ادددا ثىثددد و فاألمدددالا مذة 
لددددش يمدددله ٖٗٙالملدداذةل   دددي ليه فددد  لح يدد  مذدددة  الامدددب و ف تددد  ا دد  ي دددي  ) ا 

لمددددلًا  أليقددددًاو إل يقددددل ( ) ا بددددم أ  الامددددب  حددددة   دددد ي  م ددددلثق و يذددددة  مدددد  أألمدددد، 
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  المحددد ثي  . ل  دددشٜ)الحبدد،؛ إل ثدددا  أ ذددد  الحدددةل  فددد  الحبدد،و فا دددلثق  ال طددد،  دددهش
مددددلا مدددداما ح تددددةي ا لتدددداةي يحدددد س  ا ط ددددا، الددددللةي  المددددلليي  ا ط األددددًا لامددددًا 
محثمددًاو  ي ددمح لباددلا   ددالمةلة الدد، لتليدد  الحبدد،و في حدد   الاددلا  ذبدد  الددللةي  

؛ للادددلا شٓٔ)المددلليي  ل  دد  ا لةاتامددا فتددا  يذددة  مددلا الامددب   بدد، مددلة  ا لتدداة
ةو أ ى ال، ل دلو ا دل ما  ال دةل لبامدب  و إل يحلا   ط، الامب  ال، تا   مب  ث ي

 اذلبلا ملة  طقاا  ي ( )اللحقي،و لاللذلي و لاإل  ا ش.
ل بددد، الدددةغم مددد  اذدددلى  ال  ددداة   دددي  القددد ما  لالمحددد ثي  فددد  الل  يدددة  ددد  
مذدددة  الامدددب  للمدددلاا  ال ددد   )ا  لتاةيددد ش إ  اللمددد  المدددلل  القددد يم ي ددد ل مللقدددًا 

ل  يما ف  لملاا  ال    لثلل  ف  مذةتاداو إلا  بم دا لاللم  الملل  الح يسو 
 أ  م طق  الحب،     الق ما  لمث  م طق  مل    ل  أ  الح تة .

لي ددد ل ا ذدددلى   دددي   بمدددا  ال ة يددد  القددد ما  لالمحددد ثي  أثثدددة لمدددلحًا فددد  
لح يد  مدل  التادة لالامد  لبامدب و ل د ا ا مدطةال لامدحًا فد   ةا دلام لبامدب  مدد  

ا ددددلو فادددد  مددددلا متاددددلة   ددددد  القدددد ما و ألددددا   ددددي ليه( ) فاّمددددا المتادددددلة  لددددلا الت
فدددالامب ...ش أمدددا المحددد ثل  فقددد  لمددد    مدددام الامدددب   ا ادددا مدددلا مامدددل و ل ددد م 
لل ددددلل الددددللةي  المددددلليي . لللددددل   مددددام الدددد، القددددل  ( ) لددددل  ددددالمتال  ل  لددددل 

مدد  لمدد  التاددة  ددالمامل ش؛ لللدد   لذددال الددللةيي  المددلليي  لمدد ًا يذددال  ثددًى 
. لي ددل  لدددلا ا ذددلى  فدد  مددلا الامدددب  إلدد، أ  مذةتاددا يمثددد  شٔٔ)للمدد  الامدد 

 قطد  مدد لة  ممدد  التادةو فمدد  الم بددلم أ   طقادا يددلم  ا ط ددا، الدللةي  ثددم ا لةاتامددا 
  ددد  مددددمط الادددلا  لحهدددد  مدددد   اللألددداو لالتاددددة يحدددد س  ددداللباب الددددللةي  المددددلليي  

 .شٕٔ)للل ل اما
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ا  ال ة يددد    ددد ما لمددللا مدددلا الامدددب   ا ددده متادددلةو ليمثدد  القدددل  إ   بمددد
ثددا لا ي طقل اددا مل ل دد   حةثدد و لمدد  ط ي دد  الحةثدد  أ اددا متاددلة و للددلل  فدد   تاةلددا 

 .شٖٔ)أثة ف   ط، الامب  مما ت بام ي بل  تاةلا ال، الامب   ل اا
لذىمد  للدد  أ  الامب )مامل د   مددا ط المحد ثي و للث اددا متادلة   مددا ط 

لم  دد، لددلا أ  مذددة  الامددب  لاحدد و لثدد  مددللاا مذلبلددً  و أي إ   طقاددا  شٗٔ)القدد ما ش
لاح      الق ما  لالمح ثي و ألا  ال ثللة ح ام ال  يم ( )للم يق  أح   بد، مدا   بدم 
إ  لمب  اليلم غية لمب  ال ةل يلم لمدلا ا مدلااو فدالامب  مدلا ثا داو لمدلله 

 .ش٘ٔ)مذلب  فياا  ي  المح ثي  لالق ما ش
  مما يؤي  للا ا ذلى  مدا أث للده ا تادب  المدللي  الح يثد   أ  مدلا لل 

الامب  يهاة  ب،  ث  حدا ا مذلبلد  لغيدة م دلقة  و أي إ ادا ) ل د ل غيدة ثا لد  ل  
ل اددلا يتددل أ     ؤاذددل القدد ما   بدد، ل األمددام فدد  لح يدد   شٙٔ)ل ددث   مطددًا محدد  ًا ش

ل ددداةاا  ل ددداا اللددد  ا لمددد   بيادددا الددد ة  مدددل  الامدددب  و إل إ  القددد ما  ا دددل مبلا ا  
المددلل  الحدد يس و للدد  لثددة ال مددل أل ا  مددا  اللدد  ل ددلة  فدد  ا لددةا  طةيدد، 

. ليثل دل   ددلل  ألدد  شٚٔ)الادلا  و للثددة طةيقد  ذددةل  الاددلا  وللمد  المددلا أل تاددة 
أل ملا ل ا ملة  لامح  لألملاا ف  ال ة ي  اللمح،  ب،  اد لم و م لمد ي   بد، 

ي لمىحهلام ال أليق  ؛ لللل  ما للمبلا إليده فد  متدا   ةا د  ا مدلاا ح ام البمل 
 ي   إ تابًا  بميًا تا  ملافقًا لما للمبا إليه ال ةا اا الح يث  ف  ثثية م  تلا  اا.
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 ثانيادلطلب ال
 بني التحقيق والتخفيفاذلمز 

لقددد  ثدددا  لمددد ل    طددد، الامدددب  لثقبادددا  بددد، أل ددد   الملثبمدددي  أثدددة فددد  ل دددلو 
لة  طقاا     ال ةل و فاد   بد، ثىثد  ألتده( اللحقيد،و لاللذليد و لاإل د ا  وألدا  م

اللحقيد،و لاللذليد و  -لدش ( )ا بم أ  الامب  لثل  فياا ثىثد  ا ديا  (ٓٛٔ ي ليه)ا 
ليمثدد  ا  ُي دددبى لددلا الل دددلو فدد   طدد، الامدددب  الدد، المدددلاا الباتيدد  اللددد   شٛٔ)لال دد  

اللددد  ُي ددد  ا ذدددلى  المدددلل  مددد  ا دددةب مىمدددح  ميدددبا  دددي  لاتددداا الق الددد  ال ة يددد 
اللةل،  ي ااو لللا ما للل اليه ال ثللة إ دةاليم أ دي   قللده()أما المدلاا اللد  للميدب 
 اا البات  فلثا  ل حمة فد  ا مدلاا لط ي لادا لثيليد  مد لةلا و فالدلي يلدة،  دي  

 ش. شٜٔ)لات  لأذةىولل     ا ذلى  الملل  ف  غالل ا حيا 
ا  بمدددا  البمددد  القددد ما  لالمحددد ثل  أ  الامدددب  ثا دددا  دددم  مددد  ال دددماا لأث ددد

ال  لي  اللد  ا دلاةا  ادا أل الد  ل دط التبيدة  ل دةأليااو للد  أل الد  لمديم لمد  تالةلدا 
و ل ادلا فد   شٕٓ)و لا   لذليد  الامدب   دم  حمدةي  املدابا  ادا م هدم ال يلد  الحتابيد 

مددد  ا مدددلة اللددد  فَةألدددا  دددي  مدددا يمددداحل هدددالة  الامدددب مددد  لحقيددد، أل لذليددد  ي ددد  
و لفدد  لددلا يقددل  أ ددل شٕٔ)لاتدداا ل ددط التبيددة  ل ددةألياا ل ددي  لاتدداا ال يلدد  الحتابيدد 

لدددددش ()ألددد  الحتدددداب للددددلي  لألددد  مثدددد  لالم ي دددد    ي  ددددةل  ٕ٘ٔبيددد  ا  مدددداةي )ا 
ولأل   بياا  ي ،     مدة و فقدا ( مدا نذدل مد  ألدل  لمديم إ   دال  ةو للدم أمدحال 

 .شٕٕ)ب إلا امطةلا   ةلا  ةو لأل  الحتا
لللدددددل ال ددددداحثل  مدددددلالل  دددددل، فددددد  لل دددددية ألدددددل  أ ددددد  بيددددد  )إلا امدددددطةلا 
  ةلاش.لأل   ة  ال ثللة غا م أل لةي الحم  لل ديةالام فد  ثلا ده )أ حداس فد  ال ة يد  

 .شٖٕ)اللمح،ش . لما لثة  يمث  أ  يت ل ال اة  مؤل   الذل  فياا
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  ألدد  الحتدداب ة مددا ا حدد ةا ليمثدد  القددل  إ  هددالة  ل دداي  الامددب فدد  لاتدد
إلياا م  البم  ال امي  ا مو لللا ما أث   الم ل ةألل  فد   ةا دالام لمتمل د  البمداا 
ال ددددامي و يقددددل   ةت لةا ددددة()ثثيةًا مددددا يحددددل  الامددددب  اإل دددد ا  لالًا أل يدددداً  أل  ميددددة 

ل   ل  لأأل م ما ح س ف  للد  فد  البمد  ال دامي  اُ م أل د  أ  لللدة، ا ألدلام ال داطق
 . شٕٗ) اا ش

إل  لذليدد  الامددب  ملتددل  فدد  البمدد  ال ددامي  و فبددي  مدد  المةا دد   أ  يهاددة 
ف  لات  الحتدابيي  و للث ده   يمثد  أ  يثدل  مطدة ًا و فادم   يذللدل  الامدب   المدًا 

. شٕ٘)و  ددد  ثثيدددةًا مدددا يحققل ادددا و ل  ددديما إلا  مددد لا إلددد، اللذاطدددل  البمددد  ا  مللتيددد 
لدد ثللة إ ددةاليم أ ددي   قللدده ( ) إ َّ الباتدداا   لبلددبم  المددًا حالدد  للددلا مددا  َ ددة   دده ا

لاح   ف  ثد  مدلالااو  د  أحيا دًا لذدة   د  لبد  الهدالة  اللد  اذلمدا  ادا لهدةل  
 .شٕٙ)لملي  ذام ش

لممدددا لقدددد م يمثدددد  القددددل  إ َّ هددددالة  لحقيدددد، الامددددب  للذليلاددددا هددددالة  ط ي يدددد  
 . شٕٚ) ماة   ف  الق م للاةثاا ال ةل لالم بمل 

لثا ددا القددةا اا القةن يدد  لمددم هددلالة مددللي  ثثيددة  للمثدد  فدد  لحقيدد، الامددب 
ل  مددددده و لفدددددلح أمدددددلاا الحبددددد، لا  دددددثا اا و لا ذدددددلى  فددددد  اإل دددددثا  لاللحةيددددد  و 
لا ذددلى  فددد  أمدددلاا البدددي  القمدددية  ولاإلهاددداة لاإل غدددامو لاللدددلح لاإلمالددد و لغيدددة 

ًا لمدا لدل ملتدل  فد  الباتداا ال ة يد  مد  لل  م  الهلالة المللي  اللد  ل دُ  ا  ثا د
ذمددددالا مددددللي . لمدددد  أمثبدددد  لحقيدددد، الامددددب  لل ددددايباا اللدددد  لة ا فدددد  القددددةا اا 

و ل  دددددديما   دددددد  القددددددةا  الحتددددددابيي  ا لالدددددد  الددددددلي  أ ةثددددددلا القددددددة  ا ل   شٕٛ)القةن يدددددد 
لدددش إل يقدددل  ( ) لمددد  للددد  ألدددةا   الح ددد   ٕٜٖ. مدددا لثدددة  ا ددد  ت ددد  )ا شٜٕ)الاتددةي

و  لدلح المديم لث دة الدةا  ذليلد  مد    ٕٓٔ  ( )  دي  المدة لبلتده ش  دلة  ال قدة  لأللا 
 . شٖٓ)غية لمب. لألةا   البلةي) المَةشو  للح الميم لل  ي  الةا ش
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 ادلبحث الثاني
 اذلمز يف اللهجاث احلذيثت / ذلجت الضلىعيت امنىرجا  
يح الّبْاتد  البات  لم  ( ) طة  الب دا  و أل تدة  الثدىم . يقدا ( فدى  فمد

 . شٖٔ)لالَبَات  و لل  لمله الل  ُتِ    بياا فا لا لا ل  ا  بياا ش
أمدددا الباتددد  فددد  ا مدددطىل البمدددلي فاددد  () متمل ددد  مددد  المدددلاا البمليددد  

 .شٕٖ)ل لم  إل،  يل  ذام  و لي لة  ف  لل  الملاا تمي  أفةا  لل  ال يل  ش
لأثددد لا أ  ال ىألددد   ي امدددا لألددد   دددّي  ال اة دددل  ال ىألددد   دددي  البمددد  لالباتددد  و 

 ىألدد  ال ددام  الذدداا و لللدد  أ   يلدد  الباتدد  لدد  تددب  مدد   يلدد  لا دد    ددامب  لمددم 
متمل   م  الباتداا و للميدب ثد  م ادا  ذمدالا م ي د  لل دلة  مد   قيد  الباتداا 
 متمل ددد  مددد  الهدددلالة البمليدددد  اللددد  لي دددة ا لمدددا   ددددي  أ  دددا  لدددل  الباتددداا مدددد  

بمدد  فللثددل  مدد   دد   لاتدداا ل ددلة  مدد  غيةلددا  متمل دد  مدد    مددام   مددا و أمددا ال
المددلاا البمليدد  لا  دداليل الثىميدد  اللدد  لؤلدد  لمدد  م ددلقب  لذلبدد   دد  غيةلددا مدد  

 .شٖٖ)البماا
لمددد  لتدددل  لدددلا اللدددة، اللامدددح  دددي  البمددد  لالباتددد  إ    ددد   بمدددا  البمددد  

() إ  الذدط  المة يي  يةى أ  م  الم ل لمد  ذدط فامد   ي امدا و ألدا  مداةيل  داي
اللام   ي  البم  لالبات  يم ل ف  غالل ا حيا  لل  ه لة دمه و الللدالم الم دلة  

و    ددد  مددد  ال  دددية لمددد  حددد  أ  ددد، لبلدددةل،  دددي   شٖٗ)ي دددة  تدددب ًا مددد  اإلتا ددد  ش
لاتدداا البمدد  اللاحدد   و فقدد  للدد اذ  لبدد  الباتدداا فدد  ثثيددة مدد  المددلاا اللدد  للميددب 

اللددد  لقدددةل  دددي  لبددد  الباتددداا أل ل ا ددد    مددداا مددد   اددداو لم ادددا المدددلاا المدددللي  
 . شٖ٘)   
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لا ددل م   بمددا  ال ة يدد  القدد ما  ممددطبحاا ) البمدد  و لالب ددا  و لالبحدد  ش و 
لبل  ية  ما ي ة  اليلم ف   ال ةا اا البملي  الح يث   دد)البات ش . فادم يقللدل  ( لمد  

الم تمدداا البمليدد  و للددم   لمدديم و للمدد  لددلي  و للمدد  الحتدداب و لأمثبدد  لددلا ثثيددة  فدد 
طىألده  د   لددل   يقمد ل  لاتداا لدل  الق الد  و لم  د، لدلا أ  ممدطبح ) الباتد ش لا 
المةا فددددداا ) البمددددد  و لالب دددددا  و لالبحددددد  ش و لدددددم ي ددددد    ددددد  القددددد ما   ددددد   ددددداو   ددددد  

 .شٖٙ)المح ثي 
  قا اإل اة  إلد، أ  لثد  لاتد  مد  لاتداا الق الد  ال ة يد  هلالةلدا البمليد  

للميدب  ادا مد  غيةلدا  و لم ادا الهدلالة المدللي  ثلحقيد، الامدب  للذليلادا و لألد  اللد  
لتدد  ا أ    دد  لددل  الباتدداا لحقدد، الامددب  و ل  مدداا ابذددة يذللاددا و ل اددلا لةثددا 
لدد،  الباتدداا ال اميدد  الح يثدد  الثثيددة مدد  لددل   الهددلالة و فمالددا إلدد، اللحقيدد، حي ددًا لا 

ي دددد  ؛    ) ال ىألدددد   ددددي  لاتال ددددا الح يثدددد  و للددددلا أمددددة ط شٖٚ)الل دددداي  حي ددددًا نذددددة
للاتال ا ال ة ي  الق يم  أللي .    ل ا      الهدلالة الباتيد  الق يمد  اللد    يمثد  
لل ددديةلا د أمثددد  لل ددديةلا اب  فددد  مدددل  الباتددداا ال ة يددد  ال اميددد  و    الباتددداا 

 .شٖٛ)اشالق يم   قيا ل لق   ب، أل    ال ا  ف  ا تيا  اللال   حل، لمبل 
إل  الهلالة الباتي  الملتل   ف  الباتاا الح يثد  لي دا م ل  د  و  د  لد  
لاا تددللة  ةيقدد  لملدد  إلدد، الباتدداا ال ة يدد  الق يمدد  و لألدد  أث ددا الدد ثللة  بددم الدد ي  
الت  ي أ  ل ا  مب  أللي   ي   ا مثا  ال امي  لالباتداا ال ة يد  الق يمد  و لأثد  أ  

بدددد، الباتدددداا ال ة يدددد  الق يمدددد  ط ي يدددد    لثبدددد  فياددددا ل  )  لدددد  ا مثددددا  ال اميدددد   
 .شٜٖ)الللا ش

لا حدددال  الدددد اة  لل دددد  الباتدددد  ال اميدددد  ال ةاأليددد  ف  دددده  دددديت  أ  ثثيددددةًا مدددد   لا 
هلالةلددا المددللي  لالمددةفي  يمثددد  املدد ا ًا لباتدداا ال ة يددد  الق يمدد  . لمدد     ددد  

التبيدة  ال ة يدد  و للح يدد ًا الم ل دةألي  الباتدد  ال اميد  ال ةاأليدد  مددم  متمل د   ددما  
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م  متمل   الباتاا ال لةي  ال ةاأليد  و للدلا مدا ف بده تل  دلل  فد  ثلا ده )  ةا داا 
فد  لاتداا  ددةأل  التبيدة  ال ة يدد  ش و لللدل إلدد، أ  الباتداا ال ددلةي  ال ةاأليد  أثددةا 
لددداثيةا مبحلهدددًا فددد  لاتددداا ت دددلل ال دددةا، . لي ددد ل ممدددا  ةمددده تل  دددلل  أ ددده أل دددم 

ل ةاأليدد   بدد، أل ددمي  ( أل ددم يقدد  مددم  الباتدداا ال ددلةي  و لأل ددم يقدد  مددم  الباتدد  ا
 .شٓٗ)لاتاا ت لل ال ةا،

ل   ةيد  أ   قد    د  لدل  اللق ديماا اللد  ة مدا لمثد  لتاداا  هدة ال اة ددي  
لباتددداا و  دددد  مددددا يمثدددد  أ   قدددد    دددد   ل ددددا لددددل أ  الباتدددد  ال اميدددد  ال ةاأليدددد  لمددددم 

اللدد  لملدداب ثد  م اددا  هدلالة لمليدد  م ي دد  و متمل داا مددمية  مد  الباتدداا المحبيد  
ل تدد  أحيا ددًا فدد   اذدد  ثدد  متمل دد  مدد  لددل  المتمل دداا ط قدداا اتلما يدد  و لثدد  
م اددا م ددللالا البمددلي الذدداا  اددا . ليثددل  للدد   ليتدد  لهددةل  اتلما يدد  م ي دد  فدد  
ال يلددد  اللاحددد   لللددد  أ لا دددًا مددد  الباتددداا الذامددد  ثالباتددداا الملتدددل    دددي  أمدددحال 

و  ل ادددلا فالباتددد  ال اميددد  شٔٗ)لحدددة  أل  دددي  البمدددلا أل  دددي  اللىحدددي  لالمدددباة ي ا
لمددم ال  يدد  مدد  طلالدد  المتلمدد  ليل دداي  ا ددل مالاا  ح ددل الط قدد  ا تلما يدد  اللدد  

 .شٕٗ)للح س  اا
ل   ة  هالة  الامب ف  لات  أل  المبل ي  ؛   اا لمثد   دلا  مدمية  مد  

 ادددا ال اميددد  ال ةاأليددد و إ  لدددل  الهدددالة  لمثددد  إحددد ى الباتددداا المحبيددد  اللددد  للدددال  م
الهلالة المللي  ال ال   فد  الباتداا ال اميد  ثباداو فاد  لي دا مقلمدة   بد، لاتد  
 ل  أذدددةىو فبدددل اتدددةى  احدددس  ةا ددد  ا دددلقةالي  لادددل  الهدددالة  فددد  الباتددداا ال اميددد  

 الح يث  للت  فياا ثثيةًا م  ا مثب  الل  يل لة  بيه حمةلا.
  ملامدددد  ثثيددددة  يميدددد  فياددددا الدددد  المددددبل ي  الدددد، ل دددداي  الامددددب  طب ددددًا لل ددددا

لب الل  لا ذلمداةو فاد   دلل  ل ثد  تا  دًا مد  مدلة الباتداا ال ة يد  اللد  ثا دا 
 ددال   فدد  التبيددة  ال ة يدد و ل  دديما لاتدد  ألدد  الحتددابو للددم الدد  ال ة يدد  اللمددح، و 
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 ًا فددد  الباتددد  الحتابيددد و فقددد  و لا  ثدددا  ل دددايباا لدددي  مطدددة شٖٗ)ثدددا لا ي دددابل  الامدددب 
. لللا        ال داحثي  الباتداا الح يثد  شٗٗ)لة ا   ام ثبماا يحققل  فياا الامب 

 .ش٘ٗ)مم ةًا مامًا يمث  أ  يال ى  ه ال،  ةا   الباتاا الق يم 
ل ددد  ة  ل ةا ددد  هدددالة  الامدددب فددد  لدددل  الباتددد   بددد، لفددد، ثىثددد  مطالدددلو 

 . ح ل ملم  لأللو الامب  ف  الثبم 
 ادلطلب االول

 ول الكلمت )ادلبتذأة(أاذلمزة يف 
للدد  الامددب  اللدد  لثلددل  ددا ل   ايدد  حةثدد  لحةثددا  ادداو لل قدد، مىبمدد  لاددل  
المدددلة  فددد  الاتدددا  ال ة ددد  لفددد  أيددد  ثبمددد  لأل دددا أمدددبي  ثا دددا أم م  لددد  أم بالددد  و 

 .شٙٗ)لأل ا ف  ا م  أم ف  ف  و مث ( أم و إ  و أذلو أث 
المددبل ي  ثبمداا م دد ل    دالامب  ي طقل اددا مدة  مذللدد  للة ا فد  لاتدد  الد  

لمة  محقق و للم  ا لل  ف   دياألالام الثىميد و ل  ديما فد   طقادم لألف دا  المامدلب  
مثدددد ( َأَذددددَلو لَأَثددددَ  و فاددددم يميبددددل  إلدددد، لحقيقاددددا فدددد   طقاددددم إ  إلا المددددبا  اددددا يددددا  

 ف  لحقيقاا(المماة  و ف ة ا  ما يميبل  ال، لذليلااو فام يقللل  
 َأَذْل ددددددد ف )َأَذَلشو   لَأَچْ  دددددد ف )َأَثَ ش؛   ام ي طقل  الثا  )چش.

 َأَذَللادددددد ف )َأَذُللاشو لًأ َچَبلا ددددددد ف )َأثُبلاش.
 أما     الما  يا  المماة   فيذللل  الامب و فيقللل  ف (

ْ  و لفد  لدل  الحالد  ي طقدل  الثدا  مد  غيدة ياُذُل دددددد َياُذْلو لف  ياُثُ  دددددددد َياُثد
 ا  يقب للا )چش ثما ثا لا يل بل  لل  ف  حال  المام .

لممددا يل ددة لددل  الحالدد  أ  لحقدديقام لبامددب  فدد  )َأَذددَلش ل )َأَثددَ ش حدد س  ليتدد  
للألل اا ف  ال  لل  ا ف ا و لثا ام لم يح دلا  ثقبادا فد   طقادم و أل ب ادا لدم ُل د ، 
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ف  لذليلاا مما ت بام ي طقل اا محقق   المًا. أما فد  حالد  المدا  يدا   حةث  ل ا   
دةا  المماة   فبم يلمث لا م   طقاا ا  مذللد ؛ لل د  إطالد  حةثد  يدا  الممداة   ي َّ
 بدديام لذليلادداو فادد  فدد  لددل  الحالدد  ل دد ه الامددب  الملل ددط  اللدد  ي دد  ل ددايباا أثثددة 

. لددلا فمدًى  د  ال  دد   دي  اليددا  لالامدب  مدد  فد  الباتداا الح يثدد  مد  الامددب  الم لد أ 
 حيس المذة  لالمل .

لممددا ل  مدد  اإل دداة  إليدده أ  ألدد  المددبل ي    دد   طقاددم ف دد  ا مددة مدد  لددل  
ا ف ددا  ) أَذددَل و أَثددَ ش  ي ددقطل  الامددب   دد  يحققل اددا مذدداللي   ددلل  ال طدد، ال ة دد  

ُذدددْل ش و فددد  ) َأَثدددَ  ددددددد ُأُثدددْ  ش الدددلي اللمددديح لادددل  ا ف دددا  و فيقللدددل  فددد  ( )أَذدددَل دددددددد ا
لحدل  فيدده الامددب  ال داث   فدد    ايدد  الثبمد  إلا ثا ددا ملبددل  م ا دة   مددلا مددحيح و 
للدددد  مدددد  القلا دددد  المددددللي  اللدددد  لحددددل  فياددددا الامددددب  إلا تددددا ا  دددداث   فدددد    ايدددد  

 .شٚٗ)الثبم 
ا أ  لثددلل  الحددا   ال  دد   ل طدد، الامددب  اللاأل دد  فدد  مدديم  الللمددي  و لتدد  

أل  المبل ي  ي طقل اا محقق  ف  لاتلام مثد  ( أح د و أثثدةو أذيدةو فاد  فد  لدل  
الميم  محقق  ف  لات  المبل ي  و للل ما يلاف، ال ط، ف  ال ة يد  اللمدح، الدلي 
يحققاددا فدد  لددل  المدديم  و لث اددا حددلفا لثثددة  ا  ددل ما  و إل ا مدد  فدد  ذيددة لددل 

. إ  أل  المبل ي  ثا ل ألةي ي  ف   طقام لال  الثبم  م  ا مد  الدلي لدل شٛٗ)أذية
 أذية.

ل حه ا أمحال لل  البات  يحققل  الامدب  فد  المدلاا ال الد   بد، ا لدلا  
 م  غية أ  يبتؤلا إل، لحقيقاا و فيقللل  ف   يا، ل امىلام اليلمي  (
  اددددم يبلهددددل  أحمددددة و أ ددددل  و أمددددلة و أذمددددة و أبة  فدددد  ) أبة، ش و 

و لل     ل لحقيقاا ف  لاتلام لل أ ده لدم ل د قاا حةثد  ل دا    بد، شٜٗ)القا  ) ش
لذليلاددا ؛ لددلل  لددم لُْ َطدد، المددلاا ال الدد   بدد، ا لددلا  فدد  لاتدد  ألدد  المددبل ي  إ  
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محققدد  ذددى   طدد،   دد  الباتدداا ال اميدد  فدد  ت ددلل ال ددةا، اللدد  يميدد  ألباددا إلدد، 
ا ال ال   ب، ا لدلا  مثد  ( أحمدة و أذمدة و يقللدل ( حل  الامب  ف      الملا

َحَمددةو َذَمدددة و للحةيدد  المدددللي  البدددلي    دد لما  دددالللح و ليل بدددل  للدد  فددد  لدددالي  
المددللي و أمددا  قيدد  المددلاا فيحققددل  الامددب  فياددا مطبقددًا. فيقللددل  ( أ ددل  و أمددلة و 

 .شٓ٘)للثلا ف   قي  الملاا
 ادلطلب الثاني

 لمت ) ادلتىسطت (اذلمزة يف وسط الك
للددد  الامدددب  اللددد  لقددد  ملل دددط   دددي  حدددةل  الثبمددد  و للادددا حاللدددا ( إمدددا أ  

و لفد  لاتد  ألدد  المدبل ي  أمثبد  ثثيددة  لبامدب  الملل ددط  شٔ٘)لثدل  ملحةثد  أل  دداث  
ذللللدا فد   طقاددم و لممدا  دا   بدديام لدلا اللذليد  حةثدد  الامدب  ل دثل اا و لحةثدد  

 لاثة  لل  ثثيةًا     ل ايباا .ما أل باا لما    لا و فا  ل
إ  لذليدد  الامددب  فدد  ل ددط الثبمدد  لددل ا ثثددة  دديل ًا فدد  الباتدداا ال اميدد  

 الم امة  لىذلماة لال الل  ف  حةث  أ ما  ال ط، .
لأل  تا ا ف  لات  أل  المدبل ي  أمثبد  ثثيدة  لبامدب  الملل دط  و مداللا فد  

 .شٕ٘)ملا الامب  ال  ي   طقاا إل، اللذلي  و محالل  م ام لبلذبا م 
ل اة لذليد  الامدب  الملل دط  فد  الباتد  ال اميد   بد، ثدىس أللا د  مدللي  

 ل  ًا لحةث  الامب  لحةث  ما أل باا و لل  (
 :ـ قلب الهمزة ياء1

لقبددل الامددب  يددا  إلا لأل ددا ملل ددط   ددي  أحددة  الثبمدد  فدد  الباتدداا ال اميدد  
   ددداث   أل باددا حةثددد  فلدد  لدددل  الحالدد  لقبدددل لذليلددًا ل طقادددا و ل  دديما إلا ثا دددا الامددب 
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الامب  إل، ملا يتدا   حةثد  مدا أل بادا و لممدا لة  فد  لاتد  المدبل ي  مثد  ( ِ ْلدة 
 دددد ِ ية و ِلْلل دددد ِليل .

فقدد  حدد س فدد   طقاددم لاددل  الثبمدداا لميددة مددلل  أ ى إلدد، ألبددل الامددب  يدداً  
ام فددد  للددد  ل ددداي   طددد، متا  ددد  لحةثددد  الحدددة  الدددلي أل بادددا للددد  الث دددة  و لغدددايل

مدلا الامدب  الثقيد   بد، أل د لام و لللدد  مذدال  لب طد، فد  ال ة يد  اللمدح، الددلي 
يحقدد، الامددب  فدد   طدد، لددل  الثبمدداا . ل ددَم،  بمددا  ال ة يدد  القدد ما  لددلا ال ددلو مدد  
ال طدد،  قبدددل الامدددب  أل إ ددد الاا و فقددد  حددد س ألبدددل أل إ ددد ا  لبامدددب    ددد  القددد ما  و أمدددا 

 .شٖ٘)  أ  الامب  حلفا لأطيبا الحةث  الل  أل بااالمح ثل  فيةل 
لمددَما ثلددل القددةا اا القةن يدد  أمثبدد  لاددلا ال ددلو مدد  اللذليدد  و إل ألددةأ القددةا  

و   ث ددداا الامدددب  للةثادددا و ألدددا  ا ددد   ٗٔألللددده ل دددال، ()لدددل  أثبددده الدددللل ش يل ددد  / 
الحتدد  لدددش () فالحتدد  لمدد  لمددب ( أ دده ألدد،  دده  بدد، أمددبه ... و ل  ٖٓٚذالليدده )ا 

 . شٗ٘)لم  لة  الامب  أ اا  اث   و فاةا   لل  اللذلي ش
لي  ل أ   ثل  الامب  ثا     ًا فد  ميد  ال داطقي  إلد، لذليلادا فد  الثدىم و 
فمًى    ذمالماا المللي  . لف  الثبمداا اللد  تدا ا  بد، مديم  ا دم اللا د  

طبقدددًا و لمددد  للددد  يميددد  ألددد  المدددبل ي  إلددد، لذليددد  الامدددب  الملل دددط   قب ادددا يددداً  م
 الثبماا ابلي  (

 َمالم ددددد َمايم .
 َ اِل، ددددد َ اي، .
 َذاِل  دددد َذاي  .

لددلا  ال  دد   للألل اددا فدد  المددلاا و أمددا إلا لأل ددا فدد  أ ددما  ا  ددىم فادد  
محققد   المدًا . فادم يقللددل  ( ثدالة و فدالب . مدد  غيدة أ   تد  لذليلددًا لادا فد   طقاددم و 
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ا  ددددما  إلدددد، مددددلاا و ف   لددددل يبتددددال  إلدددد، لذليلاددددا فدددد  ثىماددددم  إ  إلا  قبددددلا لددددل 
 فيقللل  ( ثايةي  و لفايبي  .  ب، ذى  ال ط، اللميح .

فدددالامب  محةثددد   الث دددة  لمدددا أل بادددا  ددداث  ؛ لدددلا األلمددد، اللذليددد  فددد  لدددل  
 الثبماا ألب اا ياً .

 ـ قلب الهمزة ألفاً : 2

أل بادا فد  لاتد  ألد  المدبل ي  أللدًا ألب ا الامب  الملل ط  ال اث   الملللل ما 
 ف  ثثية م  الثبماا مث  ( َةْأ  ددددد َةا  و َفْا  ددددد َفا  و َةْأي ددددد َةاي .

ل بحدده أ اددم أ دد للا ا لدد  مثددا  الامددب   دد يًا لبددلذبا مدد  ثقباددا و إل لأل ددا 
لألد  أ ى الامب   اث       فدلح ممدا ت بادم ي طقل ادا أللدًا فد  لاتدلام لذليلدًا ل طقادا و 

لدددلا اللميدددة المدددلل  إلددد، اذدددلى  لدددل  الثبمددداا  ددد  ال طددد، فددد  ال ة يددد  اللمدددح،. 
 .ش٘٘)لف ة المح ثل  لذلي  الامب  ف  لل  الثبماا  حل  الامب  إطال  ال ب 

 ـ قلب الهمزة واواً :  3

لقبدددل الامدددب  الملل دددط  لالًا فددد  الباتددداا ال اميددد  إلا  ددد قا  مدددم و لحددد س 
 ل ي  فام يقللل  ف  (لل  ف   ط، أل  المب
 ُةؤل  دددد ُةل  .

 ت  أ  الامب  ال داث   ألد  ألب دا لالًا متا  د  لحةثد  ماأل بادا ؛ لللد  لمد ل   
  طقاا الل  امطةا أل  المبل ي  إل، ل ايباا .

لمما لق م يلمح أ  لذلي  الامب  الملل دط  يثدل   ح دل حةثد  مدا أل بادا و 
لة ألب دا يداً  و لا   ثدا  مدا أل بادا ملللحدًا ألب دا ف لا ثا ا الامب   اث   لما أل بادا مث د

لا ثدا  مدا أل بادا ممدملمًا ألب دا لالًا و للدلا لدل لل دية  بمدا  ال ة يد  لحد لس  أللدًا و لا 
لا ثا ددا الامددب   دداث   لأل باددا فلحدد  و فدداة ا  هددالة  لذليدد  الامددب  و ألددا   ددي ليه() لا 

َ ددددْا  و لأَلددددَةأا ( ةا  و أ  لذلدددد  أ دددد لا مثا اددددا أللددددًا و لللدددد  ألللدددد  فدددد  ( َةْأ  و ل 
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ل دددا  و لألدددةاا . لا   ثدددا  ممدددملمًا فددداة ا أ  لذلددد  وأ ددد لا مثا ادددا لالًا و لللددد  
ألللدد  فددد ( الُتؤ دد  و الُ دددْؤ  و لالُمدددْؤم  ( التل دد  و لال دددل  و لالمددلم . لا   ثدددا  مدددا 

 . شٙ٘)أل باا مث لةًا أ  لا مثا اا ياً  و للل  ( الِلْلل و لالِمْلة  ( ليل و لمية ش
لل دد  لددلا مددا يمثدد  لبدد اة  أ  يطمددل  إليدده فدد  لل ددية هددالة  لذليدد  الامددب  
الملل ط  للل ا ألدةل إلد، اللادم مد  لل دية المحد ثي  لادل  الهدالة  الدلي  لل دلا فيادا 
طالدد  الحةثدد  و لممددا  ف اددم إلدد، لددلا اللل ددية لددل أ اددم ةثددبلا فدد   إلدد، حددل  الامددب  لا 

إل  لد، الد ثللة   د  المد لة  دالي  لتدل  ال ىأل   ي  ملا الامب  لأملاا الم  و 
. فدد  حددي  أثدد  شٚ٘)أي  ىألدد  مددللي   ددي  الامددب  لأمددلاا المدد  لب  دد   ددي  مذةتيامددا

الدد ثللة غالددل المطب دد  لتادد   هددة القدد ما  فدد  الث دد   دد  حدد لس هددالة  لذليدد  
  الامدب  الملل ددط    دد ما  ددّي  ال ىألدد   ددي  الامدب  لأمددلاا المدد  ألالًى()لا  اددا ألدد  لل ددا 

. لة مددا يؤيدد   شٛ٘)م اددا الملاألدد  فدد  طاللدد  مدد  ال ددياألاا مدد  غيددة أ  يلميددة الم  دد،ش
 للا لذلي  الامب  ف  الباتاا ال ة ي  الق يم  لالباتاا ال ة ي  الح يث  .
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 ادلطلب الثالث
 رفت (اذلمزة يف آخر الكلمت ) ادلتط

و ثمددا ثددا  لذلدد  الامددب  اللاأل دد  فدد  نذددة الثبمدد  ثثيددةًا فدد  الباتدداا ال اميدد  
للا اللذلي  لل المميب لبات  الحتابي  و للاتد  المدبل ي   لمدلاا إحد ى الباتداا 
ال اميدد  مالددا إلدد، لذليدد  الامددب  الملطةفدد  فدد  ثثيددة مدد  الثبمدداا اللدد  تددا   طقاددا 

 ملافقًا ال ة ي  اللمح، و مث  (
 َتْاَ  ددددد َتا

 َتْاُ لا ددددد َتلْ 
 َمْا  دددددد َم 
 ِ مَ َ َمْا  ددددد 

ل بحده أ اددم يذللددل  الامددب  الملطةفدد  فدد  لاتددلام فدد  ا ف ددا  مطبقددًا ؛ لللدد  
؛ لمدة  شٜ٘)للألل اا ف  نذة الثبم  ملطةف  لما أل باا  اث  للدل حدل   بد، القيدا 

 المي  ال، ال ة   ف  ال ط، اللي فةمله ط ي   حيالام اليلمي .
ل ي و فقد  لدة  مذللدد  َأمدا اَ  دما  فداللذلي  فيادا لدي  مطبقدًا فد  لاتد  المدب

 دما ش لمحققد  فد    مداا ابذدةو ثمدا فد  أ دما   -ف      اَ  ما  ثما ف  )ما 
 ددى . مدد  غيددة لذليدد  أي إ  لددل  ا  ددما  لددم  –مدديا   -ا  ددذاا مثدد (   ددةا  

 لة  ف   طقام إ  محقق .
لذىمدد  القددل  إ  الميدد  إلدد، لذليدد  الامددب  مدد  الهددلالة المددللي  الق يمدد  

     البات  الحتابي و لل   الباتد  ال اميد  ال ةاأليد  لم ادا لاتد  المدبل ي و الم ةلف
 احللها  ال  الهالة  م  الباتاا ال ة ي  الق يم .
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 اخلامتت

 توصل البحث الى النتائج اآلتية:
إ  هدددالة  الامدددب مددد  الهدددلالة المدددللي  الق يمددد  فددد  الباتددداا ال ة يددد  ا حددد ةا  -ٔ

 الياا م  البماا ال امي .

ا الباتاا ال امي  الح يث  هالة  لذليد  الامدب  مد  الباتداا الق يمد ؛ طب دًا لةث -ٕ
 لب الل  لا ذلماة ف  الثىم.

إ  لذليددد  الامدددب    ددد  أَلددد  المدددبل ي  لدددي  مطدددة ًا فقددد  يميبدددل  إلددد، لحقيقاددداو  -ٖ
 ل  يما إلا لأل ا ف  أل  الثبم .

و يلمدددا لأل ددداً تدددلام إلددد، لذليددد  الامدددب  الملل دددط  ثيميددد  ألددد  المدددبل ي  فددد  لا -ٗ
 . ب، طةيق  أ ىفام ال ةل الق ما  أل به للل      الاا  حة  يتا   حةث  ما

يذل  أل  المبل ي  الامب  الملطةف  حي ًا ليحققل ادا حي دًا نذدةو ليثثدة لحقيقادا  -٘
  ى ... الخش. –ميا   -ف  َأ ما  اَ  ذاا)  ةا  

اللمدديحو لة مدددا  ألدد  يقلة ددل  فددد   طقاددم لبامددب  فددد    دد  الملامدد  مددد  ال طدد، -ٙ
 يلاثةل   ه ف  ملام  أذةى.

 يميبل  إل، القيا  ف  لذلي  الامب . -ٚ
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 اذلىامش:
                                                   

 .ٚٔ/ٗال ي (  شٔ)
 .٘ٙ/ٙمقايي  البم ( )لمبش  شٕ)
 .  ٜٚ/ٙي هة لاليل البم ( )لمبش  شٖ)
)اطةلحدددددد   ٛٔفدددددد  لاددددددليل البمدددددد  لي هددددددة( الباتدددددداا ال ة يدددددد   ٕٓٔ/ٗالثلددددددال شٗ)

  ثللةا ش.
 .ٛٚا ملاا البملي (  ش٘)
و ل ةا ددداا فددد  فقددده البمددد   . مددد ح  ٖٛٔي هدددة( الباتددداا ال ة يددد  فددد  اللدددةاس  شٙ)

 .ٓٛالمالح 
 .ٛٚي هة( أ حاس ف  ال ة ي  اللمح،  شٚ)
 .ٖٖٗ/ٗالثلال  شٛ)
 .ٕ٘ٙ/٘ ةل الملم   شٜ)
ا فددد   بدددم البمددد   . ثمدددا    ة)الق دددم و ل ةا ددداٛٚي هدددة( ا مدددلاا البمليددد   شٓٔ)

و لال ةا داا ٖٙو لالم ذ  ال،  بم املاا ال ة ي   . غا م ألد لةي ٜٔا ل ش 
 ددددددددددام المددددددددددللي    دددددددددد  ال بمددددددددددا  ال ددددددددددةل لالدددددددددد ة  المددددددددددلل  الحدددددددددد يس  .ح

 .ٗٓٔال ا  الي
و لالمد ذ  إلد،  بدم أمدلاا ٕٔٗي هة( ال ةا اا المللي       بمدا  اللتليد  شٔٔ)

 .ٖٓٔال ة ي  
 .ٖٓٔي هة( الم ذ  إل،  بم أملاا ال ة ي   شٕٔ)
و لال ةا دداا المددللي    دد  ٕٕٗي هدة( ال ةا دداا المددللي    دد   بمدا  اللتليدد   شٖٔ)

 .ٙٓٔال بما  ال ةل لال ة  الملل  الح يس 
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 .ٖٔأملاا ال ة ي   ي  اللحل  لالث اا  شٗٔ)
 .ٖٔالمم ة  ل ه  ش٘ٔ)
 .ٜ٘الل ثي  الملل   شٙٔ)
 .ٖٕٔف  البم   .    الةحم  أيلل ي هة( محامةاا  شٚٔ)
 .ٖٗٔو لي هة( إ ةال ثىثي   لة  ٔٗ٘/ٖالثلال  شٛٔ)
 .ٙٔف  الباتاا ال ة ي   شٜٔ)
 .ٛٙي هة( المم ة  ل ه  شٕٓ)
 .ٜٙي هة( ف  الباتاا ال ة ي   شٕٔ)
 .ٕٛ/ٔل ا  ال ةل )  ةش  شٕٕ)
 .ٜٚي هة( أ حاس ف  ال ة ي  اللمح،  شٖٕ)
 .ٜٖاللطلة ال حلي  شٕٗ)
 .ٖٛٔو لالباتاا ال ة ي  ف  اللةاس ٜٙلٛٙي هة( ف  الباتاا ال ة ي   شٕ٘)
 .ٛٙف  الباتاا ال ة ي   شٕٙ)
ي هة( ال حدس المدلل  فد  اطداةيح القدةا اا القةن يد  لة دالباا التام يد  تام د   شٕٚ)

 )اطةلح   ثللةا ش. ٖٓ م ا  ا مللتًا 
 .ٖٚٔ البه لم البه و لفقه البم  مٔٓٔي هة( ال ة ي   ي  أم اا لحامةلا  شٕٛ)
 .ٔٛي هة( أ حاس ف  ال ة ي  اللمح،  شٜٕ)
 .ٔٓٔ/ٔالمحل ل  شٖٓ)
 .ٜٖٔ/ٖال ي  )لابش  شٖٔ)
 .٘ٔف  الباتاا ال ة ي   شٕٖ)
 .ٕٚفقه ال ة ي   .ةمما      الللال و لفمل  ف ٘ٔي هة( المم ة  ل ه  شٖٖ)
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 .ٕٔٔأ    بم البم   شٖٗ)
 .ٛٔي هة( ف  الباتاا ال ة ي   شٖ٘)
 .٘ٔ هة( المم ة  ل ه ي شٖٙ)
 .ٖٚٔي هة( الباتاا ال ة ي  ف  اللةاس  شٖٚ)
 .ٕٙٔالمم ة  ل ه  شٖٛ)
 .ٕٙٔالباتاا ال ة ي  ف  اللةاس  شٜٖ)
 .ٔ٘ي هة(  ةا اا ف  لاتاا  ةأل  التبية  ال ة ي   شٓٗ)
 .ٛٔي هة( ف  الباتاا ال ة ي   شٔٗ)
 .ٕٙي هة( ال ة ي  اللمح، للاتالاا  شٕٗ)
 .ٚ  المللي  لالمةفي  ف  لات  ا ألبيم ال مال  ي هة( ال  ل شٖٗ)
 .ٖٙي هة( م ثب  الامب  ف  ال ة ي   شٗٗ)
 .ٕٛٔي هة الباتاا ال ة ي  ف  اللةاس  ش٘ٗ)
 .ٓ٘ٔو ل بم الثلا   ال ة ي  ٙٚي هة( م ثب  الامب  ف  ال ة ي   شٙٗ)
 .ٕٗٔ/ٕي هة(  ةا اا ف   بم أملاا ال ة ي   . ال        شٚٗ)
 .ٖٔٓلملة اا  للاه القةن  )ذيةش ي هة( ا شٛٗ)
ي طددد، لدددلا المدددلا فددد  لاتددد  المدددبل ي  ثمدددا ل طددد، التددديم القالةيددد . ي هدددة(  شٜٗ)

 .٘ٙ-ٗٙأملاا ال ة ي   ي  اللحل  لالث اا 
 .ٕٙ-ٕ٘ي هة( ال  ل  المللي  لالمةفي  ف  لات  اإلألبيم ال مال   شٓ٘)
 .ٚٔ  و لال ب  اإلمىليٕ٘ٔي هة(  بم الثلا   ال ة ي   شٔ٘)
 .ٕٗي هة( ال  ل  المللي  لالمةفي  ف  لات  ا ألبيم ال مال   شٕ٘)
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و ل ةا دددداا فدددد   بددددم أمددددلاا ال ة يدددد  ٖٗي هددددة( م ددددثب  الامددددب  فدددد  ال ة يدددد   شٖ٘)
ٕ/ٕٔٓ. 

 .ٜٗٔالحت  ف  القةا اا ال    ا   ذالليه  شٗ٘)
  و لال  لدد  المددللي  لالمددةفيٕٓٔ/ٕي هددة(  ةا دداا فدد   بددم أمددلاا ال ة يدد   ش٘٘)

 .ٕٗف  لات  ا ألبيم ال مال  
 .ٜٚٔ/ٗالثلال  شٙ٘)
 .ٕٚٔي هة( الم اب الملل  لب  ي  ال ة ي   شٚ٘)
ي هة( ف  ا مدلاا البمليد )  ةا د  فد  أمدلاا المد  ال ة يد ش  .غالدل فامد   شٛ٘)

 .ٔٚالمطب   
 .ٖٛٔي هة( ال ةا اا الباتي  لالمللي      ا   ت    شٜ٘)
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 ادلصادر وادلراجع
أ حددداس فددد  ال ة يددد  اللمدددح، ( الددد ثللة غدددا م ألددد لةي الحمددد و  اة  مددداة لب  دددة  -ٔ

 م.ٕ٘ٓٓلد دد ٕٙٗٔ ٔ ما  ا ة   و ط لالللبي و
ة أحمدد  مذلدداة  مددةو  ددالم الثلدددل أ دد   بددم البمدد ( مدداةيل  ددايو لةتمدد  الدد ثلل  -ٕ

 م.ٜٜٛٔ -لد ٜٔٗٔو ٛط
ي  ال  يمدددد و مطددددا   أمددددلاا ال ة يدددد   ددددي  اللحددددل  لالث دددداا( الدددد ثللة ح ددددام  دددد  -ٖ

 م.ٜٜٛٔ -لد ٜٓٗٔتام   الملم  
و  ٖا مدددددلاا البمليددددد ( الددددد ثللة إ دددددةاليم أ دددددي و مثل ددددد  ا  تبدددددل الممدددددةي و ط -ٗ

 م.ٜٜٜٔ
لددشو  اة اللة يد  لب  دة ٖٓٚإ ةال ثىثي   لة ( الح ي     أحم   د  ذالليده)ا  -٘

 لالللبي و  م ا ) .اش.
الدد ثللة  ددبما  ح دد  ال ددا  و لةتمدد  يا ددة  الل ددثي  المددلل  فدد  البمدد  ال ة يدد ( -ٙ

 م.ٖٜٛٔ -لد ٖٓٗٔو  ٔالمىلو ت   و ط
اللطدددلة البمدددلي مهدددالة  ل ببددده لأللا ي ددده( الددد ثللة ةممدددا    ددد  اللدددلالو مثل دددد   -ٚ

 م.ٜٜٚٔ -لد ٚٔٗٔو  ٖالذا ت و القالة  و ط
الو اللطلة ال حلي لبم  ال ة ي (  ةت لة ا ةو لةتمد  الد ثللة ةممدا    د  اللدل  -ٛ

 م.ٖٕٓٓ- -لد ٖٕٗٔو  ٗال ا ة مثل   الذا ت و القالة  و ط
لدددش لحقيدد، محمدد  ٖٓٚلاددليل البمدد (   دد  م مددلة محمدد   دد  أحمدد  ا بلددةي)ا -ٜ

 م.ٕٔٓٓل  ا    – ل  مة لو  اة إحيا  اللةاس ال ة  و  يةلا 
الحتد  فد  القدةا اا ال د  و الح دي   دد  أحمد   د  ذالليدهو لحقيد، الد ثللة   دد   -ٓٔ

 م.ٜٜٓٔ -لد ٓٔٗٔل ا   الم مثةمو  اة الة ال و الط    الذام   ا
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ال ةا دداا المددللي    دد   بمدددا  اللتليدد ( الدد ثللة غدددا م ألدد لةي الحمدد و مط  ددد   -ٔٔ
 م.ٜٙٛٔ -لد ٙٓٗٔو  ٔالذبل و  م ا  و ط

 ةا ددددداا فددددد   بدددددم أمدددددلاا ال ة يددددد ( الددددد ثللة  ال    ددددد  و  اة تةيدددددة لب  دددددة  -ٕٔ
 م.ٕٓٔٓ -د لٖٔٗٔو  ٔلالللبي و ط

 ةا اا ف   بم البم ( ال ثللة ثما  محم    دةو مطدا    اة الم داة و ممدة  -ٖٔ
 م.ٜ٘ٚٔ

ال ةا دددداا المددددللي    دددد  ال بمددددا  ال ددددةل لالدددد ة  المددددلل  الحدددد يس( الدددد ثللة  -ٗٔ
 م.ٕ٘ٓٓو  ٔح ام ال ا  اليو مثل   بلةا  ال ة،و ط

 –ل بدم لبمىيدي و  يدةلا  ةا اا ف  فقه البم ( الد ثللة مد ح  المدالحو  اة ا -٘ٔ
 م.ٜٕٓٓل  ا  

 ةا دداا فددد  لاتدداا  دددةأل  التب دددة  ال ة يدد ( تل  دددلل و لةتمدد  الددد ثللة أحمددد   -ٙٔ
 م.ٖٜٛٔو  ٕل  ا  و ط –محم  المُّ يلو ال اة ال ة ي  لبمل ل ااو  يةلا 

ال ةا اا الباتيد  لالمدللي    د  ا د  ت د ( الد ثللة ح دام  د ي  ال  يمد و  اة  -ٚٔ
 م.ٜٓٛٔ -لد ٓٓٗٔ م ا و الة ي و 

 م.ٜٜٓٔ ةا   الملا البملي(  .أحم  مذلاة  مةو  الم الثللو القالة   -ٛٔ
ال  لدد  المددللي  لالمددةفي  فدد  لاتدد  ا ألبدديم ال ددمال ( الدد ثللة   دد  القا ة  ددد   -ٜٔ

 م.ٜٜٚٔ -لد ٚٔٗٔو  ٔالتبي و  اة ملا  لب  ةو  ما  و ط
لة إ دةاليم ال دامةال و  اة الحةيد  لبط ا د و ال ة يد   دي  أم داا لحامدةلا( الد ثل -ٕٓ

 م.ٜٛٚٔ -لد ٜٖٛٔ م ا  
ال ة يددد  اللمدددح، للاتالادددا( الددد ثللة ح دددام ال ا  ددداليو ال ا دددة مثل ددد  الثقافددد   -ٕٔ

 م.ٕٛٓٓ -لد ٜٕٗٔو  ٕال ي ي و القالة  و ط
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حمددد و اة  مددداة لب  دددة لالللبيددد و  بدددم الثلا ددد  ال ة يددد ( الددد ثللة غدددا م ألددد لةي ال -ٕٕ
 م.ٕٗٓٓلد دد ٕ٘ٗٔ ؤط

 م.ٜٕٓٓو  ٔد ال ب  اإلمىلي ( ال ثللة حي ة اللميم و اة الثلل ال بمي و طٖٕ
ددد فمددل  فدد  فقدده ال ة يدد ( الدد ثللة ةممددا    دد  اللددلالو مثل دد  الذددا ت  والقددالة  ٕٗ

 م.ٜٚٛٔلد دد ٛٓٗٔو  ٖط
و يدةلا د  د فقه البم  م البده لم دالبه(ال ثللة محم ا د   ال ا ةيوالمثل د  ال مدةي ٕ٘

 م.ٕٛٓٓلد دد ٜٕٗٔل  ا  
دددد فدد  ا مددلاا البمليدد )  ةا دد  فدد  أمددلاا المدد  ال ة يدد  ش الدد ثللة غالددل فامدد  ٕٙ

 م.ٜٗٛٔالمطب   و  اة الحةي  لبط ا   
 م.ٖٕٓٓد ف  الباتاا ال ة ي (ال ثللة إ ةاليم أ ي  ومثل   ا  تبلالممةي  وٕٚ
  أل  ة و لحقيد،   د  ال دىم لداةل  و د ثلال  ي ليه( أ ل   ة  مةل     ثما   ٕٛ

 م.ٕٙٓٓلد دد ٕٚٗٔو  ٖال ا ة مثل   الذا ت  و القالة  وط
ددد ل ددا  ال ددةل (   دد  اللمدد  تمددا  الدد ي  محمدد   دد  مثددةم  دد  م هددلة ا فةيقدد  ٜٕ

 لدش  اة ما ة و يةلا ) .اش.ٔٔٚالممةي )ا 
 دد ي و الدد اة ال ة يدد  ددد الباتدداا ال ة يدد  فدد  اللددةاس ( الدد ثللة أحمدد   بددم الدد ي  التٖٓ

 م.ٜٛٚٔلد دد ٜٖٛٔلبثلال ولي يا 
دد محامدةاا فدد  البمد  ( الد ثللة   دد  الدةحم  أيدلل و مط  دد  الم داة  و  مدد ا  و ٖٔ

 م.ٜٙٙٔو  ٔط
د المحل ل ف  ل يي  لتل   دلال القدةا اا لاإليمدال   ادا (  د  اللدلح  ثمدا   د  ٕٖ

للال  دددب   و القدددالة  لددددش ولحقيددد،  بددد  ال تددد ي  امددد  ددددد   ددد الٕٜٖت ددد  )ا 
 م.ٕٗٓٓلد دد ٕٗٗٔ
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و  ٔد م ثب  الامب  ف  ال ة ي (ال ثللة ةمما    د  اللدلال و مثل د  الذدا ت  و طٖٖ
 م.ٜٜٙٔلد دد ٚٔٗٔ

لددددددش  اة اللثدددددة لبط ا ددددد  لال  دددددة ٜٖ٘دددددد مقدددددايي  البمددددد  ( أحمددددد   ددددد  فددددداة  )ا ٖٗ
 م.ٜٜٚٔلد دد ٜٜٖٔلالللبي و

 ( الد ثللة   د  الم لة دالي  ومؤ  د  الة دال ودد المد اب المدلل  لب  يد  ال ة يد  ٖ٘
 م.ٜٓٛٔلد دد ٓٓٗٔ يةلا دد ل  ا  

 الرسائل الجامعيت:

  وو أطةلحد   ثلدلةا  الباتاا ال ة ي  ف  لاليل البم  (  دلى ح دي   بد  اللميمد  دٔ
   دددةا  ا  دددلال الددد ثللة  بددد  تميددد  ال دددامةال  و ثبيددد  اللة يددد  لب  ددداا وتام ددد  

 م.ٕٙٓٓلد دد ٕٚٗٔ م ا  
دددد ال حدددس المدددلل  فددد  أطددداةيح القدددةا اا القةن يددد  لة دددالباا التام يددد  تام ددد   مددد ا  ٕ

أ مللتددًا ( ماددا   دد  الددةبا، ذمددة و أطةلحدد    ثلددلةا  و   ددةا  ا  ددلال الدد ثللة 
 م.ٕٙٓٓلد دد ٕٚٗٔثبي  اب ال تام    م ا   محم  ماةي حما يو
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 علم البديع عند أبي حيان األندلسي يف
 تفسريه البحر احمليط

 محمد طه فياض .م.م
 قدم اللغة العربية/ كلية اآلدابجامعة تكريت/ 

 املقدمة 

 ()بسم اهلل الرمحن الرحيم
اليددددالمالة واالالددددى  االاددددىي  وددددا اددددالر المااددددوالة ا وددددا الددددة  الحمددددر ِّ  ال ا

 االحبة أجميالة .
 أما بعد 

ااددت سياددالا أبدد  حالدداة ا ارلادد  ) البحددا المحددال  ( بى الددا فدد  فبيددر  أة ر
الماجادسالا  ددرت اليددلي  ودا ا سالدداا مالداا )  ودي البددرالي  ادر أبدد  حالداة ا ارلادد  
فدد  سياددالاب البحددا المحددال  ( ِلدديَ لددة أتمالددا  بالددا  فدد  إ جددال الدددااة و اا رل اليابدد  و 

ري مادوي بدة الالالدر اأبد  سمداي اقر س اا تذا اليوي  ثالاا ف   اليالا اليبااد   ودا أالد
ا الاتمدا مدة الردياال الددذالة فسحداا تدذا البددال  ودا مالاا الددددة اس ويدددداا فالدة  ثالدداا حسددددا 
ُ رَّ مثوبا  والثي  ار ماافاالثي و اقدر اقسلددددت  باليدا تدذا البحدي أة ال داة فد  سمثالدر 

ي ذ دات بيدر  فاقيت فد  السمثالدر  ودا الميادا الولداي لوبدرالي و ثد امبحثالة سسواتا  اسما

                                                   

( )جثدار أبد  حالداة ا ارلاد  البى الدا فد   تذا البحي ماسل مدة اادالس  لوماجادسالا المااداما (
 سياالاب البحا المحال (.
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ذلددا المياددا احالدد ىح  لددة و ل دد  اددسم ة مددة سحرالددر المالدد و  البى دد   اددر أبدد  
 حالاة و ارقا فثمة لة .

أما المبحي ا ال و فدر جدال بيادااة ) المحاداات الميااالدا (و اقدر اقيدت فالدة 
 وا  أبال تذب المحااات المرثاا   ار اليومال و فاقسالدا تدذا المبحدي  ودا  مادا 

ال   ال بددددال واالثدددداا    المدابوددددا و االثالددددي   احلسيددددات و االاابددددي   س  الددددر أاددددااا   ا 
المدددددر  بمدددددا الردددددبة الدددددذي و اال دددددامب   السااالدددددا و  ثدددددي جدددددال المبحدددددي الثددددداا  بيادددددااة 
)المحادداات الويةالدددا ( و اقدددر اقسالدددات فالدددة  وددا ثىثدددا أادددااا مردددثاا     ادددر اليومدددال 

 ثالي   الاجي أا ساافل اليااالل .ا ال   الجااب و االثاا   الساالالي و اال
ثددي جددالت ال اسمددا مسلددماا  ىالددا لومالدداا و مددي ذ ددا أتددي الاسددا   السدد  

 ودددددا مالدددددارا امااجدددددي  ثالدددددا   ساالددددل إلالثدددددا البحدددددي  اقدددددر س ودددددل البحدددددي اح دددددىا
و قرالمددا احرالثددا و ا دداة مددة بددالة تددذب المالددارا االمااجددي و الولاالددا اا ربالددا امساا ددا

  سل السياالا ا واي الدااة ا الاتا .االبى الا و فلًى  ة 
اح الياسا  أة أذ ا أة تااا مالدارا امااجدي أ داي فد  الولدا اا رل ا وداي 
الددددااة االسيادددالا أفدددرت ماثدددا  ودددا مدددا سدسلددد  الحاجدددا إلالثدددا و اقدددر أردددات إلالثدددا فددد  

 . اقا ما مالاراب تاامش البحي
و لاجثدة ال داالي أة الجيوة  الالداً  - سيالا  -اف  اثاالا البحي أاجا مة هللا 

مدباحً   ارب  الاي الرالة و اأمل أة ال اة السافالل قدر حدالج جثدري المساالدي تدذا فد  
 و -سيددالا  - رددج أاددااا الدددااة ال دداالي اا  جددالب و فدداة افدددت فددذلا بيلددل مددة هللا  

و لت فالة ال مدال ااحادساليال الرداملااة  اات ا  اي فمة ايا و  اح أر   أاا  بو
احدددرب  ا  دددا ر ااادددا أة الحمدددر ِّ  ال ا اليدددالمالة و االالدددى   –سيدددالا  -فال مدددال ِّ  

 االاىي  وا االر المااوالة محمر ا وا الة االحبة أجميالة .
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 التمهيد
 البديع : لغة :

سادداال  ومددال الولددا البددرالي فدد  ميدداجمثي  ثالدداًا فثددذا ال والددل الدددال  ) الَبددْرُا   
اح ميافدددٌا و اهللا بدددرالي الادددماات  ذ ددداٌ إحدددراي رددد ٍل لدددي ال دددة لدددة مدددة قبدددُل َ ْودددٌل اح 

اا اض ابسددر ثما و الدددي ال ااددا قبدددل ذلدددا رددال ًا الساتمثمدددا مسدداتي ... االبدددرا   الرددد ل 
 .(ٔ)ال اة أاًح ف   ل أما(( الذي

اسحدري ابددة ماةداا  ددة البدرالي فدددال  )) َبدَرَا الردد ل البر دة بددر ًا اابسر ددة   
- وددا مثدددال و االبددرالي مددة أادددمال هللا ااردد ب ابددرأب ... اأبددر ت الرددد ل  ا سا سددة ح 

حراثة إالاتا ... االبرالي الجرالر (( -سيالا  .(ٕ)إلبرا ة ا رالال اا 
 ة  ودددي البدددرالي لدددي  ؛ اتدددذا الميادددا الولددداي لدددة الدددوا بدددالمياا احالددد ىح  

ابدة الميداا  االبالداة إلدا أة جدال   ال ة مياافًا و إاما  اات أ االة مسااثاب بدالة  ومد
الدلاالاد  الددذي جميثددا اأ وددل مالدد و  البدرالي  ال مددا  و ثددي جددال  مالدا فددا ول  والددة

 اي ) البرالي ( أي  وي جرالر.ا  والثا 
 البديع : اصطالحًا: 

سادداال  ومددال البى ددا ا اا ددل تددذا المالدد و  البى دد  بالبحددي االراااددا و اح 
اا قددال الجدداحة   )) االبددرالي مدالددو (ٖ)أاثددي لددي اليالددواب  ددة  وددي الميدداا  ا وددي البالدداة

و ابددد   (ٗ) وددا اليددال و امددة أجوددة فاقددت للددسثي  ددل للددا و ااابددت  وددا  ددل لادداة((
جدال الادد ا   فداددي البى ددا  وداي البى ددا الم سويددا الددا  أة   ودي البددرالي مسددرا ًى مددي

 ودا بدابالة تمدا   ودي الميداا  ا ودي البالداة اذالوثمددددا بدبيض المالدا ات السد  ادمالت 
ا اجاتدددًا الالددداا إلالثدددا لسحادددالة ال دددىي و اقّادددمثا الدددا فالمدددا بيدددر بدددد) وي البدددرالي( اادددمات

 .(٘)اا الة   ليةالا اميااالا
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االير برا الرالة بة مالا أال مة أ ول مال و  ) البدرالي (  ودا تدذب الاجداب 
 .(ٙ)االمحااات

ثدي جدال الدلاالادد  بسياالدج رقالدل فدددال  )) اتدا    ودي اليدداج بدة اجداب سحاددالة 
. اقاددمة الددا (ٚ)الحددال و االدا  الرحلددا (( ال دىي و بيددر ا االددا س بالددة  وددا مدسلددا

و اسبدي الدلاالاد   ومدال (ٛ)لابالة   لال الاجي الا الميادا الدال الاجدي الدا الويدة
و ااددداا الراااددداة المحدددرثاة  (ٜ)بيدددر اة اادددسدا  ودددي البدددرالي  ادددرب اةالبى دددا المسددد  ا 

 .(ٓٔ) وا ما اقج  والة المس  ااة
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ان األندلسي 

َّ
علن البديع عند أبي حي

 جفسريه البحز  احمليط يف
 

 املبحث األول
 احملسنات املعنوية

 
 الطباق. أوال:

 ثانيًا: المقابلة.
 االلتفات. ثالثا:

 رابعا: تأكيد المدح بما يذبه الذم.
 خامدا: التورية.
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 املـبحـث األول
 احملسنات املعنوية

 أوالً: الطباق:
 الطباق لغة : -

دالددددة   )) الدددددال  أ بددددل بددددالة س ودددي ال والددددل فدددد  ميجمددددة  وددددا ال بددددال  ثالدددداًا ب
الدددداحالالة أي  ددددابل بددددالة حجاالثددددا ... ا ابدددددت بددددالة الرددددال الة   جيوسثمددددا  وددددا حددددذا 

و اسحدددري ابددددة فدددااب  ددددة ال بدددال فدددددال  )) ال دددال االبددددال االدددداج أالددددل (ٔٔ)ااحدددر((
الدحال  ااحددر و اتددا الدرل  وددا الددي ردد ل مبادا   وددا مثوددة حسدا الل الددة مددة ذلددا 

 .(ٕٔ)ل و فا ال  بل لوثاا  ؛ اقر س ابدا((ال بل سدال  أ بدت الر ل  وا ر 
اقدددددال ابدددددة ماةددددداا  ))  ابددددددة م ابددددددا ا باقدددددًا اس دددددابل الردددددال اة   سادددددااالا 
  االم ابدا   الماافدا و االس ابل   احسيال   ا ابددت بدالة الردال الة   اذا جيوسثمدا  ودا 

 .(ٖٔ)االلقسثما(( ااحرٍ  حذاٍ 
وميادددا احالددد ىح  و  ة االبدددرا اة الميادددا الولددداي لو بدددال  الدددا ماافدددل ل

المياددا الولدداي اليادد  الماافدددا بددالة ال ددافالة و بالاثمددا المياددا احالدد ىح  تددا ذ دددا 
 الر ل الرب.

 الطباق : اصطالحًا: -
ذ ا  ومال البى ا تذا الااا مة البرالي بسامالات  رالدر  ماثدا  الم ابددا و أا 

 .(ٗٔ)ال بال أا الس بالل و أا السلار و أا الس افؤ و أا المدااما
اقدال أبددا تددىل اليادد اي   )) اقددر أجمدي الادداب أةَّ الم ابدددا فدد  ال ددىي تدد  
الجمدي بدالة الرد ل الددرب فد  جدلل مددة أجدلال الاادالا اا ال  بددا أا البالدت مدة بالددات 

 .(٘ٔ)الدالالر ومثل الجمي بالة البالاض االااارو االوالل االاثاا االحا االبار((
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ال بددددال تدددا  الجمددددي بددددالة  ابثدددذا المياددددا قدددال جددددل  ومدددال البى ددددا  ودددا أةَّ 
)) أي مياالددددددددالة مسدددددددددابوالة فدددددددد  و الار  والددددددددة الدلاالادددددددد  قالددددددددة   (ٙٔ)الردددددددد ل الددددددددرب

و اأرددداا ابدددة ميالددداي إلدددا أةَّ ال بدددال قادددماة  حدالدددد  امجدددالي و ا دددل (ٚٔ)((الجمودددا
و اسددددبيثي الرااادددداة (ٛٔ)مددددا  بددددال إالجددددال أا اددددولليةدددد  أا ميادددداي ا إ مدددداإ ماثمددددا 

 .(ٜٔ)المحرثاة فالما اقيت  والة
  الطباق عند أبي حيان : -

سحري أبا حالَّاة  ة ال بال بدالدة   )) فثدا مدة مدابودا الرد ل بلدرب و اتدا 
اذ دددا لدددة أمثودددا  ثالدددا  فددد  سيادددالاب و اقادددمة إلدددا  (ٕٓ)اددداا مدددة البالددداة الادددما ال بدددال((

 قامالة    بال لية  ا بال ميااي و امة تذب ا مثوا 
 الطباق المفظي :  -1

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتُِِووََ ِِاس بَالِ اِ الَُّاَِ ََّالَّاذِينَ َُاَا َُّا          -سيدالا-اماة قالة 

( و قدال أبدا حالَّداة   )) اال بدال الويةد  فد  ٙٚ)الااال يُقَتُِِووََ ِِس بَلِ اِ الطَّتغووتِ
 .(ٕٔ))الذالة  مااا ( ا)الذالة  يااا( ((

زِعُ الْمُُْاكَ مِمنانْ َِشَاتُُ ََِّوُِّاز      ِوؤِِْس الْمُُْكَ مَنْ َِشَاتُُ َََِّنْا      -سيالا-اماة قالة 

(و قددال أبددا حالَّدداة   )) اال بددال فدد  ٕٙ) ل  مددااة   مَاانْ َِشَااتُُ ََِّوااذِْ  مَاانْ َِشَااتُُ    
 .(ٕٕ)سؤس  و اسالا و اسيل اسذل((

 اقال الرالخ محمدر  ود  الالداباا  ))ال بال فد  ماالدي مثدل))سؤس  اسادلا((
تدد( ٕ٘ٚالاالي االا ا   ارثال الدرالة الحوبد ). اتذا ما  والة (ٖٕ)ا))اسيل اسذل((((

 .(ٕٗ)االدلاالا  اال الب  اابة قالي الجالالا االلا ر  اابة ميالاي
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 الطباق المعنوي : -2
( قدال أبدا ٕٙٛ)البددا    لَهَات مَات َُبَالَوْ َََََُّ ْهَات مَات اََُْبَالَوْ         -سيالا-اماة قالة 

ا) والثددا مددا أ ساددبت(  ةَّ لثددا اردداا   حالَّدداة   ))اال بددال الميادداي فدد  )لثددا مددا  اددبت(
 .(ٕ٘)الا ما الحالل بة ايي ا والثا إراا  الا ما الحالل بة لاا((

اأرداا ال البد  الدا تدذا الميادا ميوددًا  ودا ال بدال الدذي فالثدا بدالدة   )) اقددر 
االدالددر  (ٕٙ)  ) لثددا مددا  اددبت ا والثددا مددا أ ساددبت(( -سيددالا-ال دداة بددالحااج  دالددة 

ا(  مددا ذ ددا أبددا حالَّدداة و اتددذا مددا  والددة الباللددااي االدلاالادد  بددالحااج أي )لثددا ا والثدد
 .(ٕٚ)اابة ميالاي االالاباا  ا الاتي

 ثانيًا: املقابلة : 
 المقابمة : لغة : -

ابدددة فدددااب فددد  ميجمدددة المدددار  الولاالدددا لودددداج االبدددال االدددىي بدالدددة   ))  ذ دددا
الرددددد ل  وثددددا  ودددددا مااجثدددددا  ةُ ُمددددد وِ الددددداج االبدددددال االدددددىي أالدددددل ااحددددر الدددددحال  سدددددرل َ 

و  (ٜٕ)بًى اقُدبًى   مااجثدا ا الاادًا((بًى اَقدِقد  اقدال اللم رداي   )) الدالسدة و(ٕٛ)لور ل((
أما ابة ماةاا فدال  )) قابل الر ل بالرد ل مدابودا اقبداًح    االدة ... االمدابودا   ا 

 (ٖٓ)المااجثا و االسدابل مثوة((
 المقابمة اصطالحًا:  -

ة تددؤحل البدداقىا  بدالددة   )) اتدد  أْة سحددري  ومددال البى ددا  ددة المدابوددا امدد
و اقدددال فالثدددا الددداالي   )) اتدددد  أة (ٖٔ)الاافدددل بدددالة ميددداة ااةا اتدددا االملدددار بلدددرب((

سجمددي بددالة رددال الة مسدداافدالة أا أ ثددا ابددالة لددرالثما ثددي اذا رددا سثما برددا  اجددل أْة 
 .(ٕٖ)سرا  لرالثما بلر ذلا الرا ((
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اافدالة أا أ ثدددددا ابدددددالة اقددددال الاددددد ا     )) اتددددد  أْة سجمدددددي بدددددالة ردددددال الة مسددددد
 (ٖٗ)و ابثذا قال ابة مالا(ٖٖ)لرالثما ثي اذا را ت تاا را ًا را ت تااا لرب((

و الدددي ال ددددا  (ٖٙ)امثوددددة فيدددل الدلاالادددد  (ٖ٘)اأر وثدددا ابددددة احثالدددا فدددد  الم ابددددا
و اسدددبيثي الراااددداة المحدددرثاة فالمدددا اقيدددت (ٖٚ)المسددد  ااة  مدددة سددددرمثي مدددة اليومدددال

 .(ٖٛ) والة
 ان :المقابمة عند أبي حي -

سادداال أبدددا حالَّدداة المدابودددا فدد  سيادددالاب رددااحًا اميوددددًا ا دداة فثمدددة لثددا االدددحًا 
إَِْ َِمْبَبْاامو ْ سَبَاانَ       -سيددالا-ارقالدددًا و اذ ددا لثددا أمثوددا  ثالددا  و امددة ذلددا قالددة 

َ   يَاْ َسُااوا  ِهَاات   اقابددل (و  قددال أبددا حالَّدداة   )) ٕٓٔ) ل  مددااة   َِبُااؤْمُ ْ ََّإَِْ ِوبِاالْمو ْ بَاا َي
و ااددددل الردددالخ محمدددر  (ٜٖ)الحاددداا بالادددال ا و االمادددال  بددداليا  و اتددد  مدابودددا براليدددا((

 .(ٓٗ) و  الالاباا  المياا اياة 
ااسدددددا االددددرل بالحادددداا ...(    )) ف مددددا مددددة أ  ددددا -سيددددالا-اماددددة قالددددة 

 (ٓٔ-٘ )الوالل
قددددال أبددددا حالَّدددداة   ) اجددددال )فااالادددداب لويادددداي(  وددددا اددددبالل المدابوددددا لدالددددة ) 

 .(ٔٗ)اب لوالااي(( االيااي ح سالاالا فالثا(فااالا
االددي الدداالي تددذب انالددا لددمة أمثوددا المدابوددا ا وددل  والثددا بدالددة   )) فومددا 
جيدددل السالادددالا مردددسا ًا بدددالة اإل  دددال ااحسددددال االسالدددرالل جيدددل لدددرب اتدددا السيادددالا 

و اتدذا مدا  والدة  (ٕٗ)مرسا ًا بالة ألرار سوا ا ماا اتدا المادي ااحادسلاال االس دذالل((
 .(ٖٗ) ثالا مة  ومال البى ا فالما اقيت  والة
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 االلحفات : -ثالثا 
 االلتفات : لغة : -

سااال ابة فااب ف  ميجمة المدار  الولاالدا لدىي االيدال االسدال بدالدة   )) الدىي 
االيال االسال  وما ااحر  سرل  وا الو  االاج الر ل  ة جثسة المادسدالما مادة ليدت  

اقدددال ابدددة ماةددداا   )) ليدددت  ( ٖٗ)  دددة اأالدددة   الدددافسة(( الرددد ل لاالسدددة و اليدددت  فىاددداً 
اجثة  دة الدداي   الدافة االسيدت السياسًاواالسيدت أ ثدا مادة و اسويدت إلدا الرد ل االسيدت 

 .(ٗٗ)الالة الاج اجثة الالة و االدال ليت فىاًا  ة اأالة الافسة  اة((
 االلتفات : اصطالحًا: -

اذ دااا لدة أمثودا  ثالدا  امداثي سااال اليومال احاا ل تدذا المالد و  البى د  و 
و  (ٙٗ)و اادماب أبدة اتدل بدد)الالاج( (٘ٗ) الياال اأبا  بالدر  اابدة قسالبدا االمبدار ا الداتي

و ثدددي جددددال  (ٛٗ)و ااددددماب ان دددااة بدددد)احاسرااا( (ٚٗ)اأ ودددل  والدددة قددداي بدددد)اح سااض(
اددل الا ا   فالدية لدمة  ودي الميداا  ا افدة بدالدة  ))ا ودي أةَّ تدذا الاداا و أ اد  

ال ددىي  ددة الح االددا إلددا اللالبددا و ح ال ددسه الماددار الالددة و اح تددذا الدددرا بددل الح االددا 
اال  ددال االلالبددا ثىثسثددا الادددل  ددل ااحددر ماثددا إلددا ا  ددا و االاددما تددذا الادددل السياسددًا 

و االدددااة ال دددىي اذا ااسددددل مددددة . ادددر  ومدددال  ودددي الميددداا  و االيدددال الادددس ثااة مادددة
الدبددال  اددر الاددامي و اأحاددة س االددا لارددا ة و اأمدد   أاددوال إلددا أاددوال أر ددل فدد 

 .(ٜٗ)بااسرااا إاللا ة و اتي أحاالال بذلا((
و الدي ال دا  الراااداة  (ٓ٘)اسبية ف  ذلا  ثالا مة  ومدال البى دا المسد  ااة

 .(ٔ٘)المحرثاة  ما ذتل الالة المسدرماة فالما اقيت  والة
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 االلتفات عند أبي حيَّان: -
ياددددالاب  ددددة احلسيددددات بدالددددة  )) ااحاسدددددال مددددة فادددداة سحددددري أبددددا حالَّدددداة فدددد  س

البى دددا اتدددا احاسددددال مدددة اللالبدددا لو  دددال أا الدددس وي امدددة ال  دددال لولالبدددا أا الدددس وي 
 .(ٕ٘)امة الس وي لولالبا أا ال  ال و االلالبا ساا  س اة بالةاتا اساا  بالملما((

-ْة رددال هللا إ-ااحلسيددات الاداددي الددا اددسا أاددااا  مددا ذ ددا أبددا حالَّدداة اادد ذ ا
 ما اار  ارب مة تذب ا اااا  -سيالا

 االلتفات من الغيبة إلى الخطاب :-1
[ و قددال ٜٛ-ٛٛ]مدداالي  (ََّقَااتلووا اَِّذَااذَ الاا نسْمَنُ ََّلَاا ا    )) -سيددالا-امادة قالددة 

أبا حالَّاة   )) )) لددر ج دسي(( أي   قدل لثدي الدا محمدر لددر ج دسي و أا ال داة السياسدًا  دا  
إلدددا ال  دددال و لالدددار  سادددجالل  ودددالثي بدددالجاأ   ودددا هللا االسيددداض لاددد  ة مدددة اللالبدددا 

 .(ٖ٘)اسابالة  وا  ةالي ما قالاا((
اتددذا مددا ذتددل إلالددة  الرددا اا  بدالددة   )) افدد  قالددة )) لدددر ج ددسي رددال ًا إرًا(( 

و اتددذا مددا  والددة  (ٗ٘)السيددات مددة اللالبددا إلددا ال  ددال افالددة ار لثددذب المدالددا الرددايال((
 .(٘٘)الا   ا الاتياللا ر  االا

 االلتفات من الغيبة إلى التكمم: -2
بُاالْاَتََ الَّااذِس رَبْاا َب  َُِّلْاا ًِِ لَاا ْْم مِاانَ الْمَبْاا ِ ِ      -سيددالا-اماددة قالددة 

َِِنااات إِ َّاااَُ ُماااوَ البناااِم  ُ          َُْنااات سَْوَلاااَُ ِلُن َِياااَُ ِمااانْ آَيت َُ اْلَاااا َاإِ ِإَلاااَ اْلمَْبااا ِ ِ اْللَقَْباااَ الَّاااذِس َ ت

[و قددال أبددا حالَّدداة  )) اقدداأ الجمثدداا لااالددة بددالااة اتددا السيددات مددة ٔ]اإلادداال ريُالْلَبِاا
لددمالا اللا ددل إلددا لددمالا المددس وي و اقدداال  الحاددة لالاالددة بالالددال فال دداة احلسيددات فدد  

 .(ٙ٘) الاساا((

 
 

 

 

 

   

 

 رلم البديع رند أبي حيان األندلدي 
 في تفديره البحر المحيط

 محمد طه فياض .م.م
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  66 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

و  (ٚ٘)اقددال الدا بدد    )) ) لااالددة مددة  الاساددا( تددذا مددة بددال سودداالة ال  ددال((
 .(ٛ٘)اال الب  اابة قالي الجالالا االلا ر  ا الاتياتذا ما  والة اللم راي 

 االلتفات من الخطاب إلى الغيبة :  -3
مُوَ الَّذِس يُبَ ي ُُو ْ ِِس الْلَا ي ََّالْلَاْا ِ سَََّاَ إِ َا       -سيالا-اجال تذا ف   قالة 

ْكِ ََّجَ َيْنَ  ِهِ ْ  ِا ِيٍ  ََ يلَا و َََِّ ِسُاوا  ِهَات جَتَُِْ     ُواا         ُونَْو ْ ِِس الْاُو َُمُ ُ اْلَماوْنُ ِمانْ  ََتِفاوع َََّجات ٍع  َهات ُِيا

َََناات ِماانْ َمااِذًِ         َِنْ رَْ َ ْ  َُّااََ ُمذُِِْباالَ َلااَُ الاا يينَ َلاا ََااوُا ال َ  َََّنن ااوا رَ َُّهاا ْ روِساا َْ  ِِهاا ْ َل مََماات

[ و قددددال أبددددا حالَّدددداة  )) االلددددمالا فدددد  ٕٕ]الددددااب  لَنَموااااو َنن مِاااانَ الشنااااتُِ ِينَ  
 وددا اليوددا و  وددا مياددا الجمددي و إذ اليوددا  مددا سدددري فدد  ادداا  البدددا   )اجدداالة(  ا ددر

ال اة ميارا اجميًا و االلدمالا فد  )بثدي(  ا در  ودا ال دا االة فد  اليودا و اتدا السيدات 
إذ تا  اا  مة   دال إلدا  البدا و افا در  الداج ال دىي مدة ال  دال إلدا اللالبدا و 

ثي لاليجددبثي ماثددا و االاددسر   مدداثي قدال اللم ردداي  المباللددا و   اددة الددذ ا للالدداتي حددال
اإلا ددداا االسدبدددال  ااسثدددا و االدددذي الةثدددا اهللا ا ودددي   أة ح مدددا احلسيدددات تادددا تددد  أة 
ةثددددداا ايمدددددا  قالددددة ) تدددددا الدددددذي الادددددالا ي فددددد  البدددددا االبحددددا (   دددددال فالدددددة امساددددداة اا 

و اتدذا مدا  والدة  ثالدا مدة  (ٜ٘)لوم ا بالة االماالااة ف  البا االبحا مؤمااة ا ياا((
 .(ٓٙ)البى ا  ومال

 االلتفات من التكمم الى الغيبة : -4
َُاَ رَ ْاوِباهِ ْ             -سيالا-اار تذا ف   قالة  ََ ِووا  قوااْ َيات ََِلاتلِسَ الَّاذِينَ رَْباَ 

[ و قدال أبدا ٖ٘]اللمدا َِقْنَطووا مِنْ َُسْمَ ِ الََُِّ إَِن الَََُّ يَغْاِ ُ الذ  ووبَ جَمِ ُّت  إِ َّاَُ مُاوَ الْغَاواوُُ الا نسِ  ُ    
لددافا الاحمددا إلدددا هللا السيددات مددة لددمالا المدددس وي إلددا احاددي اللا دددل ؛  حالَّدداة   )) اا 
 ةَّ ف  ألافسثا إلالة ايا لواحما إذا ألاليت إلا هللا الذي تا أ ةدي ا ادمال ؛  ادة 
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و اقدال الردالخ محمدر  ود  الالداباا   (ٔٙ)اليوي المحساي  ودا ميداا  جمالدي ا ادمال((
مددة الددس وي إلددا اللالبددا ))ح سدا دداا مددة احمددا هللا(( اا الددل  ح سدا دداا    )) احلسيددات
 .(ٕٙ)مة احمس ((

 االلتفات من الخطاب إلى التكمم: -5
ا قوااااااِ الَُّاااااَُ رَبْااااا َعُ مَمْااااا ا  إَِن ُُبُاااااَُنَت يَمَْولُاااااوََ مَااااات     -سيدددددالا-اماددددة قالدددددة 

امجاتددددر اا  ددددا   [ قددددال أبددددا حالَّدددداة  )) قدددداأ الحاددددة اقسددددار ٕٔ]الددددااب َِمْمواااا َََُّ
اااالددت  ددة اددافي )الم ددااة(  وددا اللالبددا جاالددًا  وددا مددا اددبل و اقدداأ أبددا اجددال ارددالبا 
اأبا جييا اابدة أبد  إادحال ا الادا ا وحدا اا  مدش االجحدراي أالدال بدة المسا دل 
اابة محاله اربل اأتل م ا االابيا بالسال  ودا ال  دال و مباللدا لثدي فد  اإل دىي 

و  (ٖٙ)لدالدددددة )قدددددل هللا ( أي   قدددددل لثدددددي و فااادددددل ال  دددددال((بحددددال م ددددداتي و االسياسدددددًا 
االددي اللا ردد  تددذب انالددا لددمة أمثوددا تددذا الادداا مددة احلسيددات ميودددًا  والثددا بدالددة   

 .(ٗٙ)))  وا أاة ابحااة الَّل اياة ماللا الم ا ل((
 االلتفات من التكمم إلى الخطاب :  -6

 لَّااذِس َِطَ َ ِااس ََّإِلَ ْااَِ ِو ْجَُُّااوََ ََّمَاات لِااسَ   رََْلُاا ُ ا    -سيددالا-اماددة قالددة 
[ و قدددال أبدددا حالَّدداة   )) المدددا أمددداتي ب سبدداا الماادددوالة أ دددذ البددري الدددرلالل فددد  ٕٕ]الددب 

اسبددا ثي ا بددار  هللا فدد بالب فدد  الدداا  االددحة لاياددة و اتددا الاالددر االددحثي لالسو ددج بثددي 
لايادددة  االددداار بثدددي ؛ ا ادددة أر دددل فددد  امحددداض الاالددد  حالدددي ح الاالدددر لثدددي إح مدددا الاالدددر

فالدددي قالددددة )امددددا لددد  ح أ بددددر الددددذي ف ااددد ( مالددددي ) امددددا ل دددي ح سيبددددراة الددددذي 
 .(٘ٙ)ف ا ي( الذلا قال) االالة ساجياة( الاح أاة قالر ذلا لدال االالة أاجي((

اقدددال اللا رددد   )) ا الدددل  االالدددة أاجدددي فالسيدددت مدددة الدددس وي إلدددا ال  دددال و 
ة اتدددا الاالددر االددد  قامدددة سو يدددًا افا رسددة أادددة  دددا  ال ددىي فددد  ميددداض مااالددحسة لاياددد
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اا  ىما أاة الاالر لثي ما الاالر لاياة و ثي السيت إلالثي ل اادة فد  مدداي س دااليثي ار داسثي 
 (ٚٙ)و اتذا ما  والة  ثالا مة  ومال البى ا  (ٙٙ)إلا هللا ((

 : جأكيد املدح مبا يشبو الذم :رابعاً  
 تأكيد المدح بما يشبو الذم عند البالغيين: -

لالل اليابالدا الدرالمدا السد  اقدج  والثدا  ومدال البى دا المسددرماة تا مدة ا ادا
بالردددددا  االسيوالددددددل االسمثالدددددل و م ودددددددالة  والدددددة ساددددددمالات م سويدددددا و ماثددددددا )الاجدددددداا أا 

و اا  الدا تدا أ ثدا ردثا   ادر  ومدال  (ٛٙ)احاسثاال و أا س  الر المر  بما الربة الدذي( 
و ا افة ابة مالدا بدالدة     (ٜٙ)البى ا و اأر وة الا ا   لمة المحااات الميااالا

)) أة ساي   ة الممرا  االيًا ميالبًا ثي سيدبدة باحادسثاال فسداتي أاَّدة ادسثبت لدة مدا الدذي 
و اسبيددة فدد  ذلددا جددل  (ٓٚ)بددة فسدد س  بمددا مددة ردد اة أْة الددذي بددة افالددة المباللددا بالمددر ((

 .(ٕٚ)ةو ا وا تذا الاث  ااا الرااااة المحرثا (ٔٚ) ومال البى ا المس  ااة 
 تأكيد المدح بما يشبو الذم عند أبي حيَّان: -

و   البى   و اذ ا لدة بيدض ا مثوداسااال أبا حالَّاة ف  سياالاب تذا المال و
ااددددماب )احاددددسثاال أا السيدددداالض بمددددا الدددداتي الددددذّي(مما الددددرل  وددددا فثمددددة الاالدددد  لثددددذا 

َِنْقِمُاوََ مِننات إِلَّات رََْ آمَننات      قواْ يَات رَمْااَ الْمََِاتبِ مَااْ       -سيدالا-المال و  و امة ذلا قالة 

[ و قدال أبدا حالَّداة  ٜ٘]الما در   ِتلََُِّ ََّمَت رو ْزَِْ إِلَ ْنَت ََّمَت رو ْزَِْ مِنْ قَلْاو ََّرََن رَُْثَ َُو ْ َِتبِقووََ
)) االمياددا   تددل سيالبدداة  والاددا و أا سا ددااة اسيددراة ذابددًا اا ادالالددا مددا ح الا ددا اح 

المدداة بال سددل الماللددا  وثددا و اتددذب محددااا  ل اليددا اجالددل  و سابددة الادداقي اليددال و اتددا اإل
  وا أاَّة ما ادي  والة إح ما ح الادي اح الير  البًا و ااةالاب قال الرا ا 

 (74)(((73)بينَّ ُفُموُل مْن قراع الكتائب َوال عْيَب فييْم غْير أنَّ ُسُيوفُيمْ 
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بداة  والادا اسا دااة مادا اح االماااددا مدا أ درب ابدة جدلي بدالددة   )) تدل سيال اتدذا
بددداِّ  و ابجمالدددي  سبدددة ااادددوة و اذلدددا أمدددا ح الا دددا اح اليدددال و ااةالدددا تدددذا احادددسثاال 

 اليجالل قال الاابلا  
 (76)(((75)بينَّ ُفُموُل مْن قراع الكتائب َوال عْيَب فييْم غْير أنَّ ُسُيوفُيمْ 

مددة مالدايات  ومدال البى ددا اانالدا ال االمدا و ابالدت الاابلددا الدراااة فد   ثالدا 
 (ٚٚ) وا أاثما مة تذا البال

 : الحورية :خاهساً 
 التورية : لغة :  -

ااالدُت جمثي اماثي الجاتاي بدالدة   ))سحري  ومال الولا  ة السااالا ف  ميا
ال با سااالا و إذا اساسة اأةثات  الداب و   ادة مد  اذ مدة ااال اإلااداة و   ادة الجيودة 

 . (ٜٚ)  ا إلا تذا المياا ذتل ابة ماةاا (ٛٚ)ااالب حالي ح الةثا((
 التورية : اصطالحًا: -

ا افثددددا ابددددة مادددددذ  و(ٓٛ)اساددددما بددددد) اإلالثدددداي االساجالددددة االس الالددددل االملال ددددا (
و ثددي  (ٔٛ)  ))تدد  أة س دداة ال ومددا بمياالددالة فساالددر أحددرتما فسددااي  اددة بددان ا((بدالددة

ياالددداة قاالدددل ابيالدددر االددداار جدددال الدلاالاددد  فيافثدددا بدالدددة   )) تددد  أة س ودددل ليدددة لدددة م
و الددددي ال ددددا  الرااادددداة (ٖٛ)و اسبيددددة فدددد  ذلددددا ردددداا  السو دددداله (ٕٛ)البيالددددر ماثمددددا((

 .(ٗٛ)المحرثاة  ة ذلا فالما اقيت  والة
 التورية عند أبي حيَّان: -

اقددج أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب  وددا السااالددا اذ ددا لثددا أمثوددا قوالوددا فدد  سياددالاب و 
قووا الَّذِينَ آمَنُوا قَتلووا آمَننت ََّإِ َا خََُاوْا إِلَاَ يَا َتَِ نِهِ ْ قَاتلووا إِ َّات      ََّإِ َا لَ   -سيدالا-امة ذلا قالة 

[و قدال أبدا حالَّداة  )) اقدالثي لمدة لدداا مدة  ٗٔ]البددا    مََُّمو ْ إِ َّمَت  َاْانُ مُبْاََهْزِوووََ  
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الثامدًاو فال حسمدل أْة المؤماالة ) ماا( بويدة م ودل الييدل  الدا مؤ در برد ل سااالدا مداثي اا 
الاالدراا بدة اإلالمداة بماادا ابمدا جددال بدة راة  الداب و اذلدا مدة  بدثثي ابثسثيواالحسمددل 
أة الاالددراا بددة اإلالمدداة المدالددر فدد  قددالثي ) ماددا بدداِّ   ابددالالاي  ان ددا( الالادداا بالددارقالة 
فدد  ذلددا و االحسمددل أْة الاالددراا بددذلا مددا  أةثددااا ب لادداسثي مددة اإلالمدداة امددة ا سدداافثي 

 .(٘ٛ)ماا ذلا إالمااا اقوابثي  ة ذلا الاافا ميالا((حالة الودال و اا
اقدددال احلااددد   )) اقالدددل   المددداار  مادددا بمدددا  مادددسي بدددة و اابيدددر مدددة قدددال أااراا 

الثامًا(( اإلالماة بمااا   .(ٙٛ)راة  الاب احذفاا سااالا ماثي اا 
بْااََذْ َجَهَت مِاانْ َََِّااتُِ   َِلَاا َرَ  ِاالَََِّْ ََِهِ ْ قَلْاااَ َََِّااتُِ رَخِ ااَِ  واا ن ا        -سيددالا-اماددة قالددة 

جَاتتو  رَخِ َِ َُذَلِكَ ُِ ْ َت لِ ُوبُوَ مَت َُتََ لِ َلْخُذَ رَخَتًُ ِِس لِينِ الْمَُِاكِ إِلَّات رََْ يَشَاتَُ الَُّاَُ  َ َِْا ُ لََُ     

قَلْاو َِلَبَا نمَت يُوبُاوُ    قَتلووا إَِْ يَبْ ِقْ َِقَ ْ بَ َقَ رَخ  لََُ مِنْ مَنْ  َشَتُُ َََِّوْقَ ُوا   ِس َُِْ   ََُِ  ع 

 [.ٚٚ-ٙٚ] الااج ِِس  َاْبَِِ ََّلَ ْ يُلْ ِمَت لَهُ ْ قَتَْ رَ َْو ْ يَ ٌّ مَمَت ت  ََّالََُُّ رَََُْ ُ  ِمَت َِبِاووَ
قددال أبددا حالَّدداة ادداقًى قددال اللم ردداي   )) اقددال اللم ردداي   مددا ميادداب امدداا 

ْة  ادسي  داذبالة و فداض بالااقا سااالا  ما جاي مجاي الااقا مدة فيو ثدي بالاادج و اا 
َََِّ َُْنَاات يُوبُااوَ َِنْاا َ  حاسدددال بدداالسثي و افدداض الس ددذالل ح ال دداة س ددذالبًا  وددا أاَّددة قددالاا  

 .(ٚٛ)(((ٚٔ)الااج  مَََتَِنَت َِلََََُُُ الذ وْبُ
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 املبحث الثاني

 احملسنات اللفظية

 
 أوال : الجناس

 ثانيا : الترصيع
 توافق الفواصل  ثالثا : الدجع أو
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 املبحث الثاني
 احملسنات اللفظية 

 أوال: اجلناس : 
 الجناس : لغة :

ساددداال  ومدددال الولدددا الجاددداب فددد  ميددداجمثي  ثالددداًا و امددداثي الجددداتاي بدالدددة   
اقددال ابددة  (ٛٛ)))الِجددْاُب اللددال و اتددا أ ددي مددة الادداا و اماددة المجاااددا االسجاددالب((

 .(ٜٛ)ب تذا أي الرا وة((ماةاا   )) الدال  تذا الجاا
 الجناس : اصطالحًا: -

و (ٜٓ)سحدري اليومدال ا اا دل  ددة تدذا الوداة مدة البددرالي اذ دااب فد  مالدداياسثي
ثدددي جدددال الاددد ا   ف ر ودددة لدددمة المحاددداات الويةالدددا ا افدددة بدالدددة   )) اتدددا سردددابة 

و ا وددددا تددددذا الدددداث  ادددداا  ومددددال البى ددددا ممددددة جددددال بيددددر (ٜٔ)ال ومسددددالة فدددد  الويددددة((
و اسددددددددبيثي فدددددددد  ذلددددددددا الرااادددددددداة المحددددددددرثاة فدددددددد  سيددددددددااليثي لوجادددددددداب (ٕٜ) الادددددددد ا 
 .(ٖٜ)اسداالماسة

 الجناس عند أبي حيَّان : -
أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب  ودددا تددذا الادداا مددة البددراليو ااددماب بدددد)السجاالب(  اقددج

 ودا مدا  قجاذ دا أااا دة ا افثدا سيااليدًا رقالددًا ام ابددًا لسيدااالج  ومدال البى دا و ااد 
 و امة تذب ا اااا   -سيالا-إة رال هللا  -اة مة سوا ا اااا ذ اب أبا حالَّ 

 الجناس المماثل:-1
تددا مددة أاددااا الجادداب السدداي و ااددم  ممدداثًى مددة السماثددل الددذي تددا اسحددار فدد  
الاداا الااحددر مدة أاددااا ال ومدا و أي تدد  الويدة الميددار المادسيمل اأااا ددة احادي االييددل 

بدالددة   )) السجاددالب المماثددل اتددا أة ال دداة بييوددالة أا و ا افددة أبددا حالَّدداة (ٜٗ)االحدداج
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و اذ ددا لددة أمثوددا  ثالددا  فدد  سياددالاب ممددا الددرل  وددا فثمددة لثددذا المالدد و   (ٜ٘)أاددمالة((
ََّلنتْ ََتوِاَ   مِانْ رَمْااِ الْمََِاتبِ لَاوْ يُوِاُ و َمو ْ ََّمَات         -سيدالا-البى   و امة تذب ا مثوا قالة 

[و قدال أبدا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا ٜٙ]  ل  مااة هُ ْ ََّمَت يَشُُّْ َََُّيُوُِ وََ إِلَّت رَ ْاوبَ
و ابثدددذا قدددال  (ٜٙ)مدددة البدددرالي   )) السجادددالب المماثدددل فددد  ) اللدددواا ي امدددا اللدددواة((

الرددددددالخ محمدددددددر  وددددددد  الالددددددداباا    )) الجاددددددداب السددددددداي فددددددد  قالدددددددة ) اللدددددددواا ي امدددددددا 
 . (ٜٚ)اللواة((

يدة راة الميادا و أي سردابة ) اللدواا ي االجااب  ما تا ميواي سرابة فد  الو
امدا اللدواة( فد  الويدة فدد  راة الميادا  ة اللدىل فد  ا الدا تدا سماد  اإلتددىا 

الثدداا  تدددا ايدد  اإلتدددىا  ددة المادددومالة  أا الاجدداا إلددا ال يدددا لوماددومالة و االلدددىل
 ااجا ة إلالثي.

 جناس التصحيف: -2
لملددددددددددددداا ا و ا)ا (ٜٜ)و ا)ال ددددددددددددد ((ٜٛ)االادددددددددددددما بسجادددددددددددددالب )المالدددددددددددددّحج(

و ا افدددددة أبدددددا حالَّددددداة بدالدددددة  )) اتدددددا أة ال ددددداة الددددداد  فاقدددددًا بدددددالة  (ٓٓٔ)االمردددددا وا(
 (ٕٓٔ)و ابثذا قال أااما ابة مادذ   (ٔٓٔ)ال ومسالة((

الَّاااذِينَ ََّااااَّ بَاااُّْ ُهُ ْ    -سيدددالا-امدددة الددداا تدددذا الاددداا مدددة الجاددداب قالدددة 

[و قدال أبدا حالَّداة ٗٓٔ]ال ثدج  يُاْبِانُوََ فُانُّْت    ِِس الْاَ َتةِ ال   ْ َت ََّمُ ْ يَاْبَالُوََ رَ َّهُا ْ  
 (ٖٓٔ)فددد  ساجالدددة تددددذب انالدددا   )) )الحباددداة (ا)الحاددددااة( مدددة سجادددالب السالددددحالج((

فحالل الجااب بالة )الحاباة(ا)الحادااة( و ف اادت الاد دا فاقدًا بدالة ال ومسدالة و اتدذا 
 .(ٗٓٔ)ما  والة  ثالا مة  ومال البى ا  وا أاثا مة سجاالب السالحالج أا ال  
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 جناس التصريف : -3
ذ ا أبا حالَّاة تدذا الاداا مدة الجاداب بدالدة   )) اتدا أْة سايدار  دل  ومدا مدة 

و اتذا ما  والة  ومال البى ا و فثدذا ابدة احثالدا  (٘ٓٔ)ال ومسالة  ة اح اي بحاج((
و اتدذا الادداا  (ٙٓٔ)الحوبد  الددال  ))فثدا أة سايدار  دل  ومددا  دة أ سثدا بحداج ااحدر((

و امدة ذلدا  (ٚٓٔ)اب قادما اليومدال الدا ادا الة   تما)الملدااا( ا)الىحدل(مة الجا
ََْناااَُ ََّإَِْ يُهُِْمواااوََ ِإلَّااات رَ ْاوَباااهُ ْ َََّمااات          -سيدددالا-قالدددة  ََْناااَُ َََّيْناااَلَََّْ  َُّمااا ْ َينَْهاااوََْ 

[ و قال أبا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا مدة الجاداب   )) افد  ٕٙ]احاياي  يَشُُّْ َََُّ
الاثاة( ا)الا اة( سجاالب السالاالج اتا أة سايار  دل  ومدا  دة اح داي بحداج قالة )

الَّاذِينَ ََّااَّ بَاُّْ ُهُ ْ ِِاس     و فد)الاثاة( اايارت بالثال ا)الا اة( اايدارت بدالثمل  امادة   

)  [ و االياحددداة االماحداةٗٓٔ]ال ثدج  الْاَ َتةِ ال   ْ َت ََّمُ ْ يَاْبَلُوََ رَ َّهُا ْ يُاْبِانُوََ فُانُّت    
و افددد   سدددال ))السحبالدددا(( ادددماب سجاددددالب  (ٛٓٔ)اال الدددل ميددددار فددد  اااالدددالثا ال الدددا(

السحاالج و اتا أْة ال اة الحاج فاقًا بالة ال ومسالة و اذ دا  الداب أةَّ سجادالب السحاالدج 
تددا أة ال دداة الردد ل فاقددًا بددالة ال ومسددالة  دددال بيددض اليددال و اقددر مددات لددة الددر   )) 

و اقدددي  (ٜٓٔ)اليدددال  )) الوثددد  سيدددس  الوثددد (( الوثدددي أاددد  مادددوي امادددوي(( اقدددال بيدددض
الجاداب بددالة )الاثاة(ا)الاد اة( فدداايارت ا الددا بالثدال االثااالددا بددالثمل  اتدذب انالددا تدد  
مددة الجادداب الملددااا  اددر  ثالددا مددة  ومددال البى ددا اتددا  مددا ذ ااددا ادداا مددة أاددااا 

 .(ٓٔٔ)جااب السالاالج
 جناس التشكيل أو التحريف :-4

 (ٔٔٔ)ة الجادددددددددداب أاللدددددددددا بجادددددددددداب )السحاالددددددددددج(االادددددددددما تددددددددددذا الاددددددددداا مدددددددددد
 و(٘ٔٔ)ا)الملددددددددداالا( و (ٗٔٔ)ا)الاددددددددداقه( (ٖٔٔ)و ا)الم سودددددددددج( (ٕٔٔ)ا)الماحددددددددداج(

و ااماب أبا حالَّاة بجاداب )السرد الل( ا افدة بدالدة   ) تدا أة  (ٙٔٔ)اجااب)السر الل(
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ال و ابثدذا السياالدج اافدل أبدا حالَّداة ميةدي  ومد(ٚٔٔ)ال اة الر ل فاقدًا بدالة ال ومسدالة((
البى دددددددا و فثدددددددذا ابدددددددة قدددددددالي الجالالدددددددا الددددددددال  ))اتدددددددا أة ال ددددددداة الرددددددد ل فاقدددددددًا بدددددددالة 

 .(ٛٔٔ)ال ومسالة((
َِ ِ البناَمتََّاتِ          -سيالا-امة أمثوا جااب السر الل قالة  َِات َِِّذاذو َِّلّ ات   َُّاَِ َر قوااْ رََغْ ا َ ال

رَُواوََ رََّنَْ مَانْ رَبْاَُ َ ََّ  َِمواو َنن مِان      ََّالْلَُْضِ ََّمُوَ يُطُِّْ ُ ََّ  يُطَُّْا ُ قوااْ إِ  اس رومِا ْتُ رََْ     

[ و قدال أبدا حالَّداة فد  بالداة تدذا الاداا مدة الجاداب فد  قالدة ٗٔ]اإلايداي الْمُشْ ُِِلَ
اح ال يي(   )) اف  قاال  مة قداأ بدا سىج الييودالة سجادالب السرد الل . . .  )اتا ال يي

تددا  . . . بسجاددالب السردد الل ااددماب أادداما بددة مادددذ فدد  براليسددة سجاددالب السحاالددج و ا 
و احالددل الجادداب فدد  تددذب انالددا بددالة )اتددا ال يددي( ال دداج ا ال ابددالة (ٜٔٔ)أالددا ((

 )اح ال يي( ال اج الثاا  ف  اح سىج بالحا ات فد .
 جناس المغاير: -5

تا ااا مة أاااا جااب احرسدال و اتدا أة ال داة ا اداب مدة ادا الة م سويدالة 
اددددماً مددددة أاددددااا ال ومددددا و دددد ة ال دددداة  و االاددددما أاللددددا (ٕٓٔ)ااددددمًا ا فيددددى وأا فيددددًى اا 

و ا افددددة أبددددا حالَّدددداة بدالددددة  )) تددددا أة  (ٕٕٔ)و ابددددد)الملاالا ( (ٕٔٔ)بجادددداب )السلدددداالا(
و اذ ا لة أمثوة  ثالا  مة ذلدا قالدة  (ٖٕٔ)ال اة إحري ال ومسالة اامًا اا  اي فيًى((

[ و قدال أبدا حالَّداة   ))افد  ٜ٘ٔ]البددا  هُ ُ الَُّاتَِنُوََ روَّلََِكَ يََُُّْانُهُ ُ الَُّاَُ ََّيََُُّْانُ      -سيدالا-
و اقدددال  (ٕٗٔ)قالدددة )االويددداثي الى اددداة( لدددال مدددة البدددرالي اتدددا السجادددالب الملددداالا((

الرددالخ محمددر  ودد  الالدداباا    )) الويدداثي الى ادداة( فالددة جادداب احرددسدال اتددا مددة 
الملدددااا)الوياثي( و فحالدددل جاددداب احردددسدال بدددالة الييدددل  (ٕ٘ٔ)المحاددداات البراليالدددا((

ابددالة احادددي )الى اددداة( فثدددذا تدددا جاددداب احرددسدال الملددداالا و  اَّدددة جاددداب بدددالة فيدددل 
 اااي.
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 ثانيًا: الرتصيع:
 الترصيع : لغة :  -

سحددري ابددة فددااب فدد  ميجمددة  ددة الساالددالي بدالددة  )) الدداال االالددار االيددالة 
قددال ابددة ماةدداا  و ا  (ٕٙٔ)أالددٌل ااحددٌر الددرل   وددا  ْدددر ردد ل بردد ل  ددالسَّلالة لددُة بددة((

))االدددي الرددد ل  ددددرب  ددددرًا ُمثوثدددًا مسدددرا ًى  يددددر السمالمدددا ااحاتدددا و ااذا أ دددذت ادددالاًا 
دددي  فيددددرت فالدددة  ددددرًا مثوثدددا فدددذلا الساالدددالُي ... االساالدددالي  السا الدددل و الددددال سدددا  ماالَّ

ي أي محوا بالاالدا ي و و اتد  حودج الحودا بثدا الااحدر   الداليا بالجاتا ااالج ماالَّ
و إذة فالساالدددي (ٕٚٔ)تا  اةمددة فالدددة الدددي بيلددة الدددا بيدددض ((ااالددي اليددددر بدددالجا 

م  اذ مة ساالي اليدر و اتا أْة ال داة فد  أحدر جدااب  اليددر مدة الىلدا مثدل مدا فد  
و فالالدوا إذا ماجدار  اتد  المادااا  فد  ال دافالة بدالة  (ٕٛٔ)الجاال الثاا  مدة الىلدا

 المياالالة.
 الترصيع: اصطالحًا:  -

تددىل اليادد اي الاداا مددة البددرالي و امدة تددؤحل أبدا ساداال  ومددال البى دا تددذا 
  )) اتا أة ال اة حرا البالت مادجا ًا اأالدوة مدة قدالثي   االديت اليددر و إذا بدالة

ا افددة ابددة اددااة بدالددة  ))اتددا أة اليسمددر سالددالالا مدددا ي ا جددلال فدد   (ٜٕٔ)فالددوسة((
االددددالي البالدددت الماةدددداي أا اليالددددل مدددة ال ددددىي الماثدددداا ماددددجا ا ا ددد ة ذلددددا رددددّبة بس

و اقال الاالي ))تدا أة س داة ا ليداة مادساالا ا الاة مسيددا (ٖٓٔ)الجاتا ف  الحو ((
 .(ٖٔٔ)اإل جال((

و (ٕٖٔ)الددي س ددا  سيااليددات  ومددال البى ددا  مددا ذتبددا إلالددة ابددة اددااة االدداالي
 .(ٖٖٔ)اسبيثي ف  ذلا الرااااة المحرثاة فالما اقيت  والة
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 الترصيع عند أبي حيَّان: -
اة تذا الااا مة البرالي ف  سياالاب بدالة  )) اتدا أة ال داة ال دىي ذ ا أبا حالَّ 

و  (ٖٗٔ)ماجا ًا  دالة ) الادسي بخ ذالدة إح إة سلملداا فالدة (  اتدا فد  الددا ة  ثالدا((
و  (ٖ٘ٔ)االبددرا أة أبددا حالَّددداة فدد  سيااليدددة تددذا و قدددر اافددل بدددة  ثالدداا مدددة  ومددال البى دددا

لوساالددالي و أمددا  اددة لددي الاسبددة إلالددة أا أتموددة و  اذ دا أبددا حالَّدداة فدد  سياددالاب مثدداًح ااحددراً 
إِ ْ َِلَاا نرَ الَّااذِينَ اِ لُُِّااوا مِاانَ الَّااذِينَ اَِّلَُُّااوا َََُّرََُّا      -سيددالا-اتددذا المثددال تددا فدد  قالددة 

 [. ٙٙٔ]البدا    الَُّْذَابَ َََِّقَطََُّّوْ  ِهِ ُ الْلَبْلَتبُ
البدرالي اداا الادما الساالدالي ... قال أبا حالَّاة   )) اف  تذب الجمدل مدة أادااا 

اتددددا فددددد  تدددددذب انالددددا فددددد  مالددددديالة   أحددددرتما   )إذ سبددددداأ الدددددذالة اسبيدددداا مدددددة الدددددذالة 
أسبياا(اتددا محادددة الحددذج للدددمالا الماالددال فددد  قالددة )اسبيددداا( اذ لددا جدددال اسبيددداتي 

 ليات تذا الااا مة البرالي.
فددد  االمالدددي الثددداا    )ااأاا اليدددذال اسد يدددت بثدددي احادددبال ( امثدددال ذلدددا 

 الريا قال أب  ال الل 
 (136)في درعو أسٌد تدمى أظافره في تاجو قمر في ثوبو بشر

 مة قالالر  االاا بة باات ايار  اقالاا
 (138)(((137)والثغر جوىرة والريق معسول فالنحر مرمرة والنشر عنبرة

الالدداباا  بدالددة  )) فدد  قالددة ) اأاا اليددذال( ا)سد يددت مددا ذتددل إلالددة اتددذا 
ال( مددددددة  وددددددي البددددددرالي مددددددا الاددددددما بددددددد)الساالالي( اتددددددا أة ال دددددداة ال ددددددىي بثددددددي ا اددددددب
 .(ٜٖٔ)ماجا ًا((
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 ثالثًا: السجع أو جوافك الفواصل:
 السجع : لغة :  -

سحري  ومال البى ا  ة الاجي ف  مياجمثي  ثالاًا و امة تدؤحل ابدة فدااب 
لة   ))الادالة االجدالي االيدالة أالدل الدرل  ودا الدات مسداالة و مدة ذلدا الادجي فد  بدا 

و اقدددال الجددداتاي    (ٓٗٔ)ال دددىي و اتدددا أة الدددؤسا بدددة الدددة فااالدددل  ددددااف  الرددديا((
و الار  وددددا ذلدددا ابددددة ماةدددداا  (ٔٗٔ)))الادددجي   ال ددددىي المديدددا و االجمددددي أادددجاا((

ب  دد ةَّ  ددل  ومددا سرددبة الدداحبسثا ... بدالددة   )) اتددا مددة احاددساال ااحاددسداما ااحرددسبا
 . (ٕٗٔ)اأالل الاجي   الدالر الماساي  وا اال ااحر((

 السجع أو توافق الفواصل اصطالحًا:  -
الداي الادد ا   اابدة احثالددا االدلاالاد  أةَّ الاددجي ح ال داة اح فدد  الاثدا و اأاددة 

اج ح ال دداة أح بسدداا ا الياالددوسالة  وددا حدداج ااحددر و فوددالب ماددة الساا ددؤ  وددا حددا 
و الثددذا قددال ابددة احثالددا فدد  سيااليددة تددا   )) ساا ددؤ اليااالددل فدد  ال ددىي  (ٖٗٔ)مسداابددا

و اقال الدلاالاد    )) تدا ساا دؤ الياالدوسالة مدة الاثدا  (ٗٗٔ)الماثاا  وا حاج ااحر((
 ودددا حددداج ااحدددر و اتدددذا ميادددا قدددال الاددد ا   ) احادددجاا فددد  الاثدددا  دددالدااف  فددد  

مددال  ودا تددذا الاداا مددة البدرالي ااددي )اليااالدل( بددرًح اأ وددل ا ودل اليو (٘ٗٔ)الرديا( ((
فدد  سالالددة الدددا ة  دة الاالددج الىحددل بلالدداب مددة ال ددىي االمددااي  ا بددا  مدة )الاددجي(

و ااددداا الراااددداة المحدددرثاة  ودددا اثددد  مدددة سددددرمثي فددد   (ٙٗٔ)  دددة ال ثادددا ا الددداتي
 .(ٚٗٔ)سيااليثي لواجي فالما اقيت  والة
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  حيَّان: السجع او توافق الفواصل عند أبي -
أ وددل أبددا حالَّدداة  وددا تددذا الادداا مددة البددرالي ااددي ) الساددجالي( و أا )الياالددوا( 
ا ددددداج السادددددجالي المسددددداالي بدالدددددة   )) اتدددددا اسيدددددال ال ومسدددددالة اح الددددداسالة فددددد  الدددددالة 

و ابثذا السياالج اافل أبا حالَّاة  ومال البى دا واذ دا لثدذا الاداا أمثودا  (ٛٗٔ)االااي((
الْاَمْا ُ   -سيدالا-الاال  لثذا المالد و  و امدة ذلدا قالدة   ثالا  مما الرل  وا فثمة

إِينااااتََ  َُّْلُاااا ُ ََّإِينااااتََ  مَتلِااااكِ يَااااوْإِ الاااا يينِ  الاااا نسْمَنِ الاااا نسِ  ِ  لَُِّااااَِ َُبي الَُّْااااتلَمِلَ

الْمَغْوواوبِ َََُا ْهِ ْ ََّ    فِ َاطَ الَّذِينَ رَ َُّْمْوَ َََُ ْهِ ْ غَ ْا ِ  امْ ِ َت البي َاطَ الْمُبََْقِ  َ َبََُِّْلُ

 [ٚ-ٕ]الياسحا  الوَّتل لَ
قدددال أبدددا حالَّددداة فددد  ساجالدددة تدددذب الاددداا    )) افددد  تدددذب الاددداا  مدددة السادددجالي 

-) الدددداحمة الدددداحالي اتددددراا الالدددداا  الماددددسدالي ( اقالددددة  -سيددددالا-المسدددداالي ... قالددددة 
المثدددال لدددمة و ا الدددي الالددداباا  تدددذا  (ٜٗٔ)) اادددسيالة( )اح اللدددالالة( (( -سيدددالا

أمثوا الاجي بدالة  )) الساجالي المساالي ف  قالدة   ) الداحمة الداحالي و أتدراا الالداا  
و ابثدذا اافدل الالداباا  أبدا حالَّداة  (ٓ٘ٔ)الماسدالي ( اقالة   ) ااسيالة ... اللدالالة( ((

فدددد  ساجالثددددة لثددددذا المثددددال و احالددددل الساافددددل بددددالة  ومددددا )الدددداحالي( ا)الماددددسدالي( ابددددالة 
 ( ا)اللالالة(. وما)ااسيالة
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 اخلامتة
الحمدددددر ِّ  ال اليدددددالمالة و االالدددددى  االادددددىي  ودددددا ابالادددددا محمدددددر ا ودددددا الدددددة 

 االحبة أجميالة .
 أما بعد : 

فددددر  ة لوباحددددي أة اللددددي أتدددي الاسددددا   السدددد  ساالددددل إلالثدددا فدددد  اثاالددددا احوسددددة 
 ردثا أادااا  -احمدة هللا  -اليومالدا و اذلدا بيدر البحدي االسسبدي فد  سيادالا أبد  حالداة 

ي البدددرالي  ادددرب و أار أة ألدددي فددد  اثاالدددا   تدددذا البحدددي  اسمدددا أل ددده فالثدددا سودددا  وددد
 الاسا   ات   

سديّ  فد  السمثالدر سحرالدر الميادا الولدداي ااحالد ىح  لوبدرالي و مدة  دىل  دداض  - ٔ
 أقاال اليومال مة المسدرمالة إلا المس  االة .

يا  ادددر أبددد  ااسيالددت فددد  المبحدددي ا ال المحاددداات الميااالددا المردددثاا  الادددب - ٕ
حالاة و إذ سيّ الساالل إلا سحرالدر تدذب المالد وحات  ادرب و مدة  دىل سالداالحة 
ب  وددل الياددداة السددد  ذ اتددا تدددذا المبحدددي و أا مدددة  ددىل اادددسداال أقاالدددة اأمثوسدددة 

 الس  ذ اتا ف  سياالاب .
ااددسيااض المحاداات الويةالددا الم - ٖ ردثاا   اددر أبد  حالدداة و فد  المبحدي الثدداا  سدي َّ

الثدددا  ودددا ثىثدددا أادددااا فدددد   و اذ اادددس اا أبدددا حالددداة أة الحدددرر تدددذب ففاقسالدددات 
المال وحات مة  ىل سيااليدة   الدرقالل لثدا و اتدذا الداي  دة فثمدة الدرقالل لياداة 

  وي البرالي و اماافدسة ليومال البى ا ف  سحرالر المال و  .
جيل أبا حالاة مالا ات  وي البدرالي فد  بيدض أجدلال سيادالاب فد  اثاالدا حرالثدا  - ٗ

اليالدددداحا االبى ددددا ( أا بدالددددة  ة انالددددا أا انالددددات بدالددددة   ) اسلددددمة مددددة  دددد
 .أجلا ة ذ اتا مسااثا  ف  سياالاب و اف  بيض)ذ ااا مافالثا مة البالاة االبرالي(
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تددذب أتددي الاسددا   السدد  ساالددل إلالثددا البحددي و اقددر  الددسثا  ا سامدداً أقددال   اة َّ
المدداي فد قال اّة تدذا البحدي مدا  بر ل ماجل ارقالل ااة  داة حبدر مدة ال دىي فد  تدذا

جثدار البى الدا  ادر  ومدال تا إح محاالا سلاج إلا ما ابل مة محااحت ل ردج ال
 و البالاة اإلاااا الجمالالا االا ت    البى الا لودااة ال االي .السياالا

ا  دا ر اااددا أة الحمددر ِّ  الِّ اليددالمالة و االالددى  االاددىي  وددا ابالاددا محمددر 
 ة أجميالة .ا وا الة االحب
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 :اهلواهش واإلحاالت
                                                   

 .ٗ٘/ٕاليالة    (ٔ)
 ومار  )برا(. ٙ/ٛلااة اليال    (ٕ)
امدددددددا بيدددددددرتا و ا سددددددددال  ٔي ا سددددددددال البدددددددرال و ٘٘/ٗاالسبالدددددددالة   البالددددددداة الاةدددددددا  (ٖ)

و  ٕٓا سدددددال أادددددااا البى دددددا   و ٖٕٔ/ٔااليمدددددر   و ٕٚٙ-ٕٙٙ الالددددداا سالة
 .٘٘اا جال الدا ة  

 .ٙ٘-٘٘/ٗالبالاة االسبالالة    (ٗ)
 .ٕٖ٘الاةا  ميسا  اليواي   (٘)
 .ٕٖٛ/ٔو اميجي المال وحات البى الا    ٘ٚالاةا   سال المالبا    (ٙ)
 .ٕٖٙاإلاللا   (ٚ)
 الاةا  المالرااة اياثما. (ٛ)
و اردددا  الادددير )م سالدددا  ٖٕٔو االسبالددداة فددد  البالددداة   ٛٗالاةا جدداتا ال ادددل   (ٜ)

 .ٖٕٛ/ٔو اميساا احقااة   ٖٙٔ/ٕو ااحسداة   ٖ٘ٙ/ٖالمياا  (  
و ا ودي البدرالي   )ر. بددر  ٜٕ٘و ا ودداي البى دا   ٕ٘ٔالاةدا  جدااتا البى دا   (ٓٔ)

  امدا بيدرتا و ابحداي بى الدا ٓٔ (  و ا وي البرالي   )ر.باالاا ٙٙاليلالل(   
امدددا بيدددرتا اميجدددي المالددد وحات  ٘االبدددرالي فددد  لدددال أادددالالل الددددا ة   ٛٓٔ

 .ٖٛٚ/ٔالبى الا  
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ/٘اليالة    (ٔٔ)
 .ٜٖٗ/ٖميجي مداالالب الولا   (ٕٔ)
 و مار  ) بل(. ٜٕٓ/ٓٔلااة اليال    (ٖٔ)
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 االماالاددددا  وٖٗٔاادددددر الردددديا  ٖٙا سددددال البددددرالي  و ٗٙالاةا قاا ددددر الردددديا  (ٗٔ)
 .٘ٗٔاالياا ر المرال  ٕٗٔ/ٔاحوالا المحالا   وٕٗ٘

 .ٖٚٓ سال الالاا سالة    (٘ٔ)
و  ٖٖ٘و اميسددددا  اليودددداي  ٘ٗٔو ااثاالددددا احالجدددال  ٗٙالاةدددا  ا جددددال الددددا ة   (ٙٔ)

و  ٕٗٛو االسبالددددداة فدددد  البالددددداة   ٗٛو اجددددداتا ال اددددل   ٚٛا سددددال المالددددبا  
  و االباتداة فدد   وداي الدددا ة ٘ٗٔل و االياا در المرددا  ٗٙ٘/ٕل دداال  ا سدال ا

 .ٗٛٔ/ٕو ااحسداة  ٘٘ٗ/ٖ
 .ٖٛٗو االسو اله  ٕٖٙاحاللا   (ٚٔ)
 .ٖٖ/ٕالاةا أاااا الابالي    (ٛٔ)
و االبى ددا الاالددحا    ٜٕٚو ا ودداي البى ددا   ٕٕٓالاةددا  جددااتا البى ددا   (ٜٔ)

 .ٖٛٗو االبى ا االس بالل  ٕٔٛ
 .ٜٔ/ٕا البحا المحال   سياال (ٕٓ)
 .ٖٗٔ/ٖالمالرا اياة    (ٕٔ)
 .ٓٗٗ/ٕالمالرا اياة    (ٕٕ)
 .ٛٚٔ/ٔاليا  السيااالا   (ٖٕ)
و  ٕٓٓسااددل  و احاددة ال ٖٖ٘و اميسددا  اليودداي  ٘ٗٔالاةددا  اثاالددا احالجددال   (ٕٗ)

  الباتدددددداة فدددددد   ودددددداي الدددددددا ةو ا  ٘ٗٔاالياا ددددددر المرددددددال   و ٕٖٙااحاللددددددا  
 .ٖٖ/ٕو اأاااا الابالي    ٘٘ٗ/ٖ

 .ٖ٘ٛ/ٕسياالا البحا المحال     (ٕ٘)
 .ٕ٘ٛالسبالاة ف  البالاة   (ٕٙ)
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و  ٜٖٗو االسو دددددددددددددددددداله   ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٔالاةددددددددددددددددددا  سياددددددددددددددددددالا الباللددددددددددددددددددااي   (ٕٚ)
و  ٗٙٔ/ٔو االددددددديا  السياادددددددالا    ٖٙ/ٕو اأادددددددااا الابالدددددددي   ٖٖٙ ااإلاللدددددددا 

 .ٕٗاالبرالي ف  لال أاالالل الدا ة   ه
 .ٕ٘-ٔ٘/٘ميجي مداالالب الولا    (ٕٛ)
 .ٜٓٗاب البى ا   أا (ٜٕ)
 و مار  )قبل(. ٓٗ٘/ٔٔلااة اليال   (ٖٓ)
 . ٛٙإ جال الدا ة   (ٖٔ)
 .ٙٗٔاثاالا اإلالجال  (ٕٖ)
 .ٖٖ٘ميسا  اليواي  (ٖٖ)
 .ٛٛالاةا   سال المالبا    (ٖٗ)
 .ٕٕٔو االجامي ال بالا   ٕ٘ٗ/ٕالاةا  المثل الاا ا  (ٖ٘)
 . ٖٛٙالاةا  اإلاللا    (ٖٙ)
و االسبالددددددددداة فددددددددد   ٔٓٔ/ٚحال ااثاالدددددددددا ا و ٕٕٓالاةدددددددددا  حادددددددددة الساادددددددددل    (ٖٚ)

و  ٛ٘ٗ/ٖو االباتدداة فدد   ودداي الدددا ة   ٚٗٔو االياا ددر المرددال  ٕٛٛ البالدداة
 .٘ٛٔ/ٕااإلسداة 

و االبى دددددددددددا  ٜٜٕالبى دددددددددددا  و ا وددددددددددداي  ٕٕٔالاةدددددددددددا  جدددددددددددااتا البى دددددددددددا   (ٖٛ)
 .ٕ٘ٔو ابى ا الدا ة بالة الية االس االخ   ه ٕ٘ٛ الاالحا

 .٘ٗ/ٖ  سياالا البحا المحال   (ٜٖ)
 .ٕٙٓ/ٔاليا  السيااالا   (ٓٗ)
 .ٛٚٗسياالا البحا المحال    (ٔٗ)
 .ٙٗٔاثاالا اإلالجال    (ٕٗ)
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 .ٕٛ٘/٘( ميجي مداالالب الولا   ٖٗ)
 و مار  )ليت(. ٗٛ/ٕ( لااة اليال   ٗٗ)
و اأرل  ٜٖٔ/ٕو ا ٔٔ/ٔو امجدددال الددددا ة   ٜٖٓ-ٔ( الاةدددا  ميددداا  الددددا ة  ٘ٗ)

 .ٛ٘و ا سال البرالي  ٙ٘ا  ٕٕ/ٖرل  حو اال امل ف  الولا اإٖٕال اسل 
 .ٕ٘ٔ( الاةا  الباتاة ف  اجاب البالاة ٙٗ)
 .ٚ٘ٔ/ٔ( الاةا  حوالا المحالا    ٚٗ)
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ( الاةا  ادر الريا ٛٗ)
 .ٜٕٙ( ميسا  اليواي ٜٗ)
و  ٕٗٗو االماددلا البددرالي  ٘ٔ-ٗٔو ا سددال المالددبا   ٗٗ( الاةددا  بددرالي الدددا ة ٓ٘)

و  ٜٚ-ٜٗو االسو ددددددددداله   ٜٔٔال اددددددددل  و اجددددددددداتا ٕٕٗاحاددددددددة السااددددددددل  
و االياا ددر  ٕ٘ٙ/ٕو ا سددال ال دداال  ٕٖٕو االسبالدداة فدد  البالدداة  ٗٛااحاللددا  
و  ٘ٙٔ/ٕو ااحسدددددددداة  ٖٗٔ/ٖو االباتددددددداة فددددددد   وددددددداي الددددددددا ة  ٜٛالمردددددددال 

 .ٜٗو اسالجاة البالاة  ٕٖٙ/ٔو اأاااا الابالي  ٕٙٛ/ٔاميساا احقااة 
و ا ودددي  ٖ٘ٔ ودددي البدددرالي   )ر. بدددر اليلالدددل(  و ا  ٕٛٔ( الاةدددا   وددداي البى دددا  ٔ٘)

و اميجددددي المالدددد وحات  ٜ٘و ابحدددداي بى الددددا   ٕٗٓالميدددداا  )ر.باددددالاا ( 
 .ٜٕٗ/ٔالبى الا  

 .ٔٗٔ/ٔ( سياالا البحا المحال   ٕ٘)
 .ٕ٘ٓ/ٙ( المالرا اياة   ٖ٘)
 .ٕٗٗ/ٖ( فس  الدرالا  ٗ٘)
و اميسداا  ٚٙٔ/ٕو ااحسدداة  ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ( الاةا  الباتاة فد   وداي الددا ة  ٘٘)

 .ٕ٘و اسالجاة البالاة  ٜٕٛ/ٔاحقااة 
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 .ٚ/ٙ( سياالا البحا المحال   ٙ٘)
 .ٜٖٔ/ٓٔ( الجامي اإلح اي الدا ة  ٚ٘)
و  ٜٛو االياا ددر المرددال  ٖٖٕو االسبالدداة  فدد  البالدداة  ٖٚٗ/ٔ( الاةددا  ال ردداج ٜ٘)

و اميسدددددددددداا  ٚٙٔ/ٕو ااإلسددددددددددداة   ٜٖٔ/ٖاالباتدددددددددداة فدددددددددد   ودددددددددداي الدددددددددددا ة  
 .ٔ٘و اسالجاة البالاة  ٜٕٛ/ٔاإلقااة 

 .ٕٗٔ/٘( سياالا البحا المحال    ٓٙ)
 .ٙٔٗ/ٚ( سياالا البحا المحال   ٔٙ)
 .ٜٗ/٘و االاةا الاثا المار   ٖٛ/ٖ( اليا  السيااالا  ٕٙ)
 .ٓٗٔ/٘( سياالا البحا المحال    ٖٙ)
 .ٖٚٔ/ٖ( الباتاة ف   واي الدا ة ٗٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٚ( سياالا البحا المحال  ٘ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖواي الدا ة ( الباتاة ف   ٙٙ)
 ٘ٔو ا سددددال المالددددبا   ٕٔٗ/ٔواالمثددددل الادددا ا ٕٓٔ( الاةدددا  الجددددامي ال بالدددا ٚٙ)

واميسداا  ٙٙٔ/ٕوااإلسدداة  ٕٓٔو االياا ر المردال  ٖٕٗواالسبالاة ف  البالاة 
 .ٖ٘ٚ/ٔواأاااا الابالي  ٕٙٛ/ٔاحقااة 

السبالدداة و   ٜٖٙو ااإلاللددا    ٖٖ٘و االسو دداله    ٖٖ٘الاةددا  ميسددا  اليودداي  (ٛٙ)
و االباتددددداة فددددد   وددددداي الددددددا ة    ٚٗٔو االياا دددددر المردددددال   ٕٛٛفددددد  البالددددداة 

و اأادددددااا الابالدددددي    ٖٙٔ/ٔو اميسددددداا احقدددددااة  ٘ٛٔ/ٕو ااإلسدددددداة   ٗٙٗ/ٖ
 .ٖٖٓا  ٜٕٛ/ٔ

و  ٛٚو اا  جدددددال الددددددا ة  ٛٓٗو ا سدددددال الالددددداا سالة  ٕٙالاةا  سدددددال البدددددرالي  (ٜٙ)
 .ٕٓٔاالبرالي ف  ادر الريا 
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 .ٖٚ٘يسا  اليواي الاةا م (ٓٚ)
 .ٜٓٔ سال المالبا   (ٔٚ)
و االسبالداة فد   ٜٖٚو ااحاللدا   ٖٓٛو االسو داله  ٕٙٓالاةا  جداتا ال ادل  (ٕٚ)

و اردددددا   ٖٚٙ/ٗو ا دددددااب احفددددداا   ٜ٘ٔو االياا دددددر المردددددال  ٕٕٖالبالددددداة 
و احارددددددددالا  ٖٚ٘/ٕو امااتددددددددل اليسددددددددا   ٕٜٖ/ٖالاير)م سالددددددددا الميدددددددداا ( 

 .ٕٔٓ/ٗالرااق  
و االبى ددددددددددددا  ٜٖٔو ا ودددددددددددداي البى ددددددددددددا  ٕٖٕجددددددددددددااتا البى ددددددددددددا  الاةددددددددددددا   (ٖٚ)

 .ٙٗٗو االبى ا االس بالل ه ٕٜٕالاالحا 
 .ٕٖالاةا  رالااة الاابلا الذبالاا   (ٗٚ)
 ٕٚ٘/ٖسياالا البحا المحال     (٘ٚ)
 .ٕٖالاةا  رالاااة  (ٙٚ)
 ٔٛٔ/ٔالساثالل ليواي السالالل  (ٚٚ)
  و ا سدددال الالددداا سالة ٕٙٔ/ٔ لمحالدددا و احوالدددا ا ٕٙالاةدددا   سدددال البدددرالي   (ٛٚ)

و  ٖٖٔ/ٔو اسحاالدددددددا السحبالدددددددا  ٓ٘و ابدددددددرالي الددددددددا ة  ٔٙ/ٕو االيمدددددددر   ٛٓٗ
و اجدددداتا  ٕٕٔ/ٚو ااثاالددددا احال فدددد  فادددداة ا رل  ٜٓٔا سددددال المالددددبا  

و ارددا  الاددير )م سالددا  ٜٖٚو ااإلاللددا   ٖٓٛو االسو دداله   ٕٙٓال اددل 
 .ٕٚ/ٙو اأاااا الابالي  ٕٜٖ/ٖالمياا ( 

 مار  )ااي(. ٖٕٕ٘/ٙا    الالح (ٜٚ)
 مار  )ااي(. ٜٖٛ/٘ٔلااة اليال    (ٓٛ)
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  و ا سددددال المالددددبا  ٕٓٔالي الدددددا ة   و ابددددر ٕٛٙ/ٔالاةددددا  سحاالددددا السحبالددددا  (ٔٛ)
  و االباتداة فد   وداي الددا ة ٜٖ٘  و االسو داله ٜٕٗو احاة الساادل  ٜٔٔ

 . ٘/٘و اأاااا الابالي    ٖٙٔ/ٕو ااحسداة  ٘ٗٗ/ٖ
 .ٓٙادر الريا   البرالي ف  (ٕٛ)
 .ٖٓٙ-ٜٖ٘و االسو اله  ٜٖٚاإلاللا    (ٖٛ)
و  ٜٖٙ/ٕو اا  دددددددال   ٕ٘ٙو االم دددددددال  ٖٗٗ/ٗالاةددددددا   دددددددااب ا فددددددداا   (ٗٛ)

 .ٔٗٔ/ٗو احارالا الرااق   ٛٔ٘/ٕامااتل اليسا  
و ا وددددي  ٗٔٔو ا وددددي البددددرالي )ر. بددددر اليلالددددل (  ٕٚٔالاةددددا  جددددااتا البى ددددا  (٘ٛ)

و االبى ددددددددددددا  ٕٚٚالبى ددددددددددددا االاالددددددددددددحا   و ا  ٖٗٔالبددددددددددددرالي )روباددددددددددددالاا ( 
 .ٕٚٗاالس بالالل 

 .ٕٔٓ/ٔسياالا البحا المحال     (ٙٛ)
 .ٕ٘ٗ/ٔاا  المياا     (ٚٛ)
 .ٖٖ٘/ٕو االدااة بال راج  ٜٕٖ/٘سياالا البحا المحال    (ٛٛ)
 مار )جاب(. ٜ٘ٔ/ٖالالحا   (ٜٛ)
 و مار )جاب(. ٖٗ/ٙلااة اليال  (ٜٓ)
و  ٕٖٔو ا سددددددال الالدددددداا سالة   ٕ٘البددددددرالي  و ا سددددددال ٕٗ/ٔالاةدددددا  ال سددددددال  (ٜٔ)

 . ٕٔٙاا ت احاسالاا 
 .ٜٖ٘ميسا  اليواي  (ٕٜ)
و  ٜٔو اجددددداتا ال ادددددل  ٔٛٗو االمادددددلا البدددددرالي  ٗٛالاةدددددا   سدددددال المالدددددبا   (ٖٜ)

و االياا ددددددر ٛٓٗو ااإلاللددددددا   ٖٛٛو االسو دددددداله  ٖٓٗاالسبالدددددداة فدددددد  البالدددددداة 
 .ٜٚ/ٔاأاااا الابالي وٖٖٓ/ٔواميساا اإلقااة ٚٚٔ/ٕوااإلسداة ٕٓٗالمرال 
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 وٕ٘ٙواالبى ددا الاالددحا  ٖٖٓبى دا وا ودداي ال ٖٕٗالاةدا  جددااتا البى دا  (ٜٗ)
امدددا بيدددرتا. و االبى دددا  ٖوافدددة الجاددداب  ٕٓٓاالس االدددا بدددالة المثالدددا االسددد ثالا 

و االبدددرالي فددد  لدددال أادددالالل  ٖٖٕو ا ودددي البرالي)ر.بادددالاا (  ٜٗٗاالس بالدددل 
 .٘٘ٔالدا ة 

و االجادداب فدد  الدددا ة ال دداالي )ااددالا ماجاددسالا(  ٓٓٙ/ٕيسددا  الاةددا  مااتددل ال (ٜ٘)
 .ٙٗسدرمت بثا   )اامال ايار ال  ال(  ه

 .ٕ٘٘/ٕسياالا البحا المحال    (ٜٙ)
 .ٚٔ٘/ٕسياالا البحا المحال     (ٜٚ)
 .ٜٔٔ/ٔاليا  السيااالا  (ٜٛ)
و  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددداة  ٖٙٚ/ٕو ا سددددال ال دددداال  ٕٜٔالاةددددا  حاددددة السااددددل  (ٜٜ)

 . ٓٛٔ/ٔو اأاااا الابالي  ٗٗٔار الجماة ارا   د
و االسبالدددداة فدددد   ٛٛٗو االماددددلا البددددرالي  ٚٙٔالاةا السبالددداة فدددد   وددددي البالدددداة  (ٓٓٔ) 

 .ٚٓٗالبالاة 
 .ٖٙٔالاةا  الجااب ف  الدا ة ال االي    (ٔٓٔ) 
 .ٛ٘ٔ/ٙسياالا البحا المحال     (ٕٓٔ)
 .ٚٔالبرالي ف  ادر الريا  (ٖٓٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٙ سياالا البحا لمحال    (ٗٓٔ)
و  ٕٙٗ/ٔو االمثددددل الادددددا ا  ٘٘و ااثاالددددا احالجدددددال  ٜٕٓ/ٔالاةددددا  اليمدددددر   (٘ٓٔ)

 و ابدددددرالي الددددددا ة  ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔالدددددا و اسحاالدددددا السحب ٕٔٙاالجدددددامي ال بالدددددا 
و ا سدددال الدددرا الوددددال  مدددة  ٜٗو اجددداتا ال ادددل  ٙٛو ا سدددال المالدددبا  ٜٕ

ي الددددا ة   االباتدداة فدد   وددا و  ٓٓٔ/ٗالبحددا المحددال  )لسددا  الددرالة الحايددد ( 
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و اأاددددددددددددددددااا  ٖٖٓ/ٔو اميسدددددددددددددددداا احقددددددددددددددددااة  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددددددددددددددداة ٓ٘ٗ/ٖ
 .ٓٛٔ/ٔالابالي 

 .ٖٖٖ/٘سياالا البحا المحال     ٙٓٔ)
و اسحاالدددددددددا  ٕٕو االاةددددددددا  البدددددددددرالي فدددددددد  ادددددددددر الردددددددديا  ٜٗجدددددددداتا ال اددددددددل  (ٚٓٔ)

 .ٕٕٗو االياا ر المرال  ٜٕو ابرالي الدا ة    ٚٓٔ/ٔالسحبالا 
و االجاددداب فددد  الددددا ة  ٜٙ/ٚو ااثاالدددا احال   ٜ٘ٔالاةدددا  حادددة الساادددل  (ٛٓٔ)

 .ٓٔٔال االي   
 و  سال المااقل. ٕٕٓ/ٕالحال  الب ااي    (ٜٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٗسياالا البحا المحال     (ٓٔٔ)
و االمثددددددددددل  ٙٙو اا  جددددددددددال الدددددددددددا ة    ٖٖٔالاةددددددددددا   سددددددددددال الالدددددددددداا سالة   (ٔٔٔ)

الي و ابددر ٚٓٔ/ٔو اسحاالددا السحبالددا  ٖٗٔو ا ياالددا ال الددل  ٕ٘ٗ/ٔالاددا ا 
و ا سدال الدرا الودددال   ٜٖٔو االسو داله  ٙٛو ا سدال المالدبا   ٜٕالددا ة  

و االباتددداة فددد   وددداي  ٕٕٗو االياا دددر المردددال  ٓٓٔ/ٗمدددة البحدددا المحدددال  
و االجادددداب  ٖٗٓ/ٔواميسدددداا احقددددااة  ٚٚٔ/ٕو ااحسددددداة  ٓ٘ٗ/ٖالدددددا ة  

 .ٕٗٔ-ٖٕٔف  الدا ة ال االي  
 .ٙٓٔ/ٔاسحاالا السحبالا  و ٕٓالاةا البرالي ف  ادر الريا  (ٕٔٔ)
 .٘ٗٔالاةا الجااب ف  الدا ة ال االي    (ٖٔٔ)
 .ٙٛٔالاةا  حاة الساال  (ٗٔٔ)
 .ٜٖ٘و اميسا  اليواي  ٓٙالاةا اثاالا احالجال  (٘ٔٔ)
 .٘ٗٔالاةا الجااب ف  الدا ة ال االي   (ٙٔٔ)
 .ٕٓٗالاةا الياا ر لومرال  (ٚٔٔ)
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 .ٜٓ/ٗسياالا البحا المحال   (ٛٔٔ)
و اسحاالددددددددا  ٕٓو االاةا البددددددددرالي فددددددد  ادددددددددر الردددددددديا  ٕٓٗ دددددددر المرددددددددال الياا (ٜٔٔ)

 .ٜٗو اجاتا ال ال  ٜٕو ابرالي الدا ة  ٙٓٔ/ٔالسحبالا 
و االاةدددا  الجاددداب فددد  الددددا ة ال االي الجاددداب  ٜٓ/ٗسيادددالا البحدددا المحدددال    (ٕٓٔ)

 المحاج)المىحل(.
ي الدددا ة و ابددرال ٗٓٔ/ٔو اسحاالددا السحبالددا  ٕٔالاةددا  البددرالي فدد  ادددر الردديا  (ٕٔٔ)

 ٕٓٗو االياا ر المرال  ٕٛ 
 .ٕٛو ابرالي الدا ة  ٗٓٔ/ٔالاةا سحاالا السحبالا  (ٕٕٔ)
 .ٕٜالاةا جاتا ال ال  (ٖٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔسياالا البحا المحال   (ٕٗٔ)
 المالرا اياة. (ٕ٘ٔ)
 . ٜٚ/ٔ( اليا  السيااالا  ٕٙٔ)
 .راا ال سل اليومالا.ٜٖٛ/ٕميجي مداالالب الولا    (ٕٚٔ)
 و مار  ))االي((. ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٛل  لااة اليا  (ٕٛٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕالاةا ميجي المال وحات البى الا   (ٜٕٔ)
 .ٖ٘ٚ سال الالاا سالة  (ٖٓٔ)
 .ٖٕٕاا اليالاحا  (ٖٔٔ)
 .ٙٙاثاالا اإلالجال  (ٕٖٔ)
و االجددددددامي  ٕٗ٘و اميسددددددا  اليوددددداي   ٙٔٔالاةدددددا  البدددددرالي فدددددد  اددددددر الرددددديا  (ٖٖٔ)

و احاددددة  ٛٚالددددبا  و ا سدددال الم ٕٖٓ/ٕو اسحاالددددا السحبالددددا  ٖٕٙ ال بالدددا
و  ٛٔٗو ااإلاللددا   ٜٖٛو االسو دداله  ٕٗ٘و اجدداتا ال اددل  ٕٚٓالساادل 

و  ٜٖ/ٔو اميسدداا اإلقددااة  ٜٕٕو االياا ددر المرددال  ٖٛٔ/ٕا سددال ال دداال 
 .ٕٙٔ/ٙاأاااا الابالي 
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و ااردا الابالددي بددالااة  ٖٖٚو ا ودداي البى ددا   ٕٓ٘الاةدا  جددااتا البى دا   (ٖٗٔ)
 .ٕٕ٘رالي)ر.باالاا ( هو ا وي الب ٕٗٓالبرالي 

 .ٚٗٙ/ٔسياالا البحا المحال    (ٖ٘ٔ)
و ا سددال  ٜٙٔو االسبالدداة فدد   وددي البالدداة  ٙٔٔالاةا البددرالي فدد  ادددر الردديا  (ٖٙٔ)

 .ٕٗ٘و اجاتا ال ال  ٛٚالمالبا  
و االرا البالت ال سوج  ما ذ اب أبا حالَّداة اتدا   قدر  ٔٔٔ/ٕالاةا  رالاااة   (ٖٚٔ)

 حاة ف  برا ف  ساجة قما.
 .ٔٙٗالاةا  رالااة أب  حالَّاة  (ٖٛٔ)
 .ٚٗٙ/ٔسياالا البحا المحال    (ٜٖٔ)
 .ٜٜ/ٔاليا  السيااالا  (ٓٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖميجي مداالالب الولا    (ٔٗٔ)
 و مار  ) اجي(.ٕٕٛٔ/ٖالالحا   (ٕٗٔ)
 و مار  )اجي(. ٓ٘ٔ/ٛلااة اليال    (ٖٗٔ)
مي و االجددددددددددا ٜٓٔ/ٔو االمثددددددددددل الاددددددددددا ا  ٕٗ٘الاةددددددددددا  ميسددددددددددا  اليودددددددددداي    (ٗٗٔ)

 ٛٔٗو ااإلاللا   ٜٖٚو االسو اله  ٕٔ٘ال بالا 
 .ٕٔ٘و االجامي ال بالا    ٜٓٔ/ٔالمثل الاا ا   (٘ٗٔ)
 .ٜٖٚو االسو اله  ٛٔٗاإلاللا   (ٙٗٔ)
 .ٕٜٔ/ٕو ااإلسداة  ٕٙ/ٔو ا ميساا اإلقااة  ٗٚٔالاةا  اا اليالاحا  (ٚٗٔ)
الابالدددددي  و ااردددددا ٖٕٚو البى دددددا الاالددددحا   ٕٛٗالاةا جددددااتا البى دددددا    (ٛٗٔ)

و ا ودي البدرالي )ر. بددر  ٕ٘و ا ودي البرالي)ر.بادالاا ( ه ٕٕٓبدالااة البدرالي  
 .ٕٙٓاليلالل( 

 .ٖ٘ٔ/ٔسياالا البحا المحال   (ٜٗٔ)
 المالرا اياة . (ٓ٘ٔ)
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 ثبث املصادر واملزاجع
 أوال : المطبورات

تدد(و لدب ة االدححة محمدر ٜٔٔاإلسداة ف   واي الدااةو لجىل الرالة الاالا   )ت
 ي و ر.  .ٖٕٓٓتد /ٕٗٗٔلبااة و -و راا ال سل اليومالاو بالااتتارياالي 

و س لالج احماي اليىما جاا هللا أب  الدااي محمار بدة  مدا اللم رداي أااب البى ا
 .يو ر. ٕٓٓٓتد/ ٕٓٗٔلبااةو  –تد(و راا الي ا بالاات ٖٛ٘ت)

ايددددد  ا  دددددال و سددددد لالج اليىمدددددا أبدددددااتالي بدددددة محمدددددر بدددددة  ابرددددداب  الددددداي الدددددرالة الح
تد( و حدالددا ا ودل  والدة ر. بدر الحمالدر تادرااي و راا ال سدل اليومالدا و ٖٜٗ)ت

 ي .ٕٔٓٓتد / ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-بالاات
تدد(  ودل ٖٓٗإ جال الدا ة و س لالج الدال  أب  ب ا محمر بدة ال الدل البداقىا  )ت

 والددددة أبددددا  بددددر هللا الدددددى  بددددة محمددددر بدددددة  االلددددا و راا ال سددددل اليومالدددددا و 
 ي.ٜٗٙٔ-تدٕٔٗٔو  ٔو   لبااة-بالاات

أاددااا الابالددي فدد  أاددااا البددرالي و سدد لالج الاددالر  ودد  الددرا الددرالة بددة ميالدداي المددرا  
الاجدج ا ردااج و –تد( و حددة را ا تاري ر ا و م بيدا الايمداة ٕٓٔٔ)ت
 ي .ٜٜٙٔتد / ٜٖٛٔو  ٔ /

اإلاللدا  فدد   وداي البى ددا و لو  الدل الدلاالادد  جدىل الددرالة محمدر بددة  بدر الدداحمة 
تد( و را  اسحدالل محمر  بر المدايي  يداج  و م سبدا الميدااج لواردا ٜٖٚ)ت

 ي .ٕٙٓٓتد / ٕٙٗٔو  ٔاالسالالي و الاالاض و  /
بحدددداي بى الددددا و لوددددر ساا أحمددددر م وددددال و م با ددددات و المجمددددي اليومدددد  ببلددددرار و 

 ي .ٜٜٙٔتد / ٚٔٗٔ
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اا الميدااج و البرالي ف  لال أادالالل الددا ة و سد لالج الدر ساا  بدر اليسدا  حردالة و ر
 ي .ٜٜٚٔو  ٔالداتا  و  /

تددد( و سحدالددل ر.أحمدر أحمددر بددراي و ٗٛ٘البدرالي فدد  ادددر الرديا و  ادداما بددة ماددذ )ت
 ي .ٜٓٙٔتد/ٖٓٛٔار.حامر  بر المجالر و الداتا  

تدد( و سددرالي اسحدالدل ر.حياد  محمدر ٗ٘ٙبرالي الدا ة و  بة أب  ا البي المالاي )ت
 ي .ٜٚ٘ٔو  ٔمالا و  /-ليجالاراج و م بيا م سبا اثلا مالا با

و تدد(ٜٗٚهللا اللا رد  )تو ا مداي بدرا الدرالة محمدر بدة  بدر الباتاة فد   وداي الددا ة
 .و ر.ت ٕالداتا  و  / –اا السااي سحدالل محمر أبا اليلل أبااتالي و م سبا ر

بى ا الدا ة بالة الية االس االخ )رااادا س اال الدا فاالدا مدااادا( و ر.فسحد  أحمدر  داما و 
-ٜٗٚٔا راا الاثلدا اليابالدا و اراا ا سحدار اليابد  لو با دا و الدداتا  و ار

 ي .ٜ٘ٚٔ
البى ا الاالحا )البالاة االمياا  االبرالي( و سد لالج  ود  الجدااي و امالد يا أمدالة و 

  بي ف  لبااة و ر.  و ر.ت .
البى دددا االس بالدددل و سددد لالج ر.أحمدددر م ودددال ار. امدددل حادددة البالدددالا و م دددابي راا 

 ي .ٜٜٓٔتد/ٓٔٗٔو  ٕو بلرار و  /الح ما 
تد(وسحدالل اردا   بدر الادىي ٕ٘٘البالاة االسبالالةو  ب   ثماة  ماا بة الجاحة )ت

و ٔمحمددددددر تدددددداااةو م بيددددددا لجاددددددا السدددددد لالج االساجمددددددا االاردددددداو الددددددداتا  و  /
 ي.ٜٛٗٔتد/ٖٚٙٔ

تددد( و ٖٗٚالسبالداة فد  البالداةو لو البد  رداج الدرالة الحادالة بدة محمدر بدة  بدر هللا )ت
سحدالددددل ر.سافالددددل اليالددددل و ا بددددر الو الددددج ل ددددج هللا و ذات الاىاددددل لو با ددددا 

 ي .ٜٙٛٔتد/ٙٓٗٔو  ٔاالارا و ال االت و  /
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تدددد( و ٔ٘ٙالسبالدداة فددد   وددي البالددداة الم وددي  ودددا إ جددال الددددا ة و  بددة اللمو ددداا  )ت
و ٔث  و م بيدا اليداا  و بلدرار و  /سحدالل ر.أحمر م وال و ر.  رالجا الحدرال

 ي .ٜٗٙٔتد/ٖٖٛٔ
سحاالددا السحبالددا فدد  الدداا ا الردديا االاثددا ابالدداة إ جددال الدددا ة و  بددة أبدد  اإلالددبي 

تدددد( و سددددرالي اسحدالدددل ر.حايددد  محمدددر رددداج و الرددداج  ودددا ٗ٘ٙالمالددداي )ت
إالدددرااتا محمدددر سافالدددل  االلدددا و م دددابي ردددا ا ا  ىادددات الرددداقالا الدددداتا  و 

 ي .ٖٜٙٔتد/ٖٖٛٔ
و لبادداة-راا ال سددال اليابد  و بالدااتو (تددٔٗٚو  بددة جدلي )تالسادثالل ليوداي السالالدل

 ي .ٕٜٚٔتد/ٖٜٖٔو  ٕ /
تدد( و ٘ٗٚسياالا البحا المحدال  و محمدر بدة الاادج الردثالا بد ب  حالَّداة ا ارلاد  )ت

راااددا اسحدالدددل اسيوالدددل الرددالخ  دددارل أحمدددر  بدددر الماجددار االردددالخ محمدددر  وددد  
ل  ميددداض و اردددااا فددد  سحدالددددة ر.ل االدددا  بدددر المجالدددر الاددداس  ار.أحمدددر الاجدددا 

 ي.ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  / –الجمل و راا ال سل اليومالا و بالاات 
سياددالا الباللددااي الماددما )أاددااا السالالددل اأاددااا الس االددل( و الااالددا الددرالة أبدد  ادديالر 

و و راا البالدداة اليابدد و مالدداتدد(ٜٔٚ بدر هللا بددة  مددا بدة محمددر الرددالاالي )ت
 ي .ٕٕٓٓتد/ٕٔٗٔو  ٔ /

و  ودد  الادالر و  ددالي ال سددالو بالددااتو سد لالج ر. ددل الددرالة ثالاالس االدا بددالة المثالددا االسدد 
 ي .ٜٙٛٔتد/ٚٓٗٔو  ٕ /

السو دددداله فدددد   ودددداي البى ددددا و لو  الددددل الدلاالادددد  و لددددب ة اردددداحة  بددددر الدددداحمة 
 ي .ٜٗٓٔو  ٔلبااة و  /-الباقاق  و راا ال سال الياب  و بالاات
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ل الددرالة بددة ا ثالددا الجددامي ال بالددا فدد  الدداا ا الماةدداا مددة ال ددىي االماثدداا و للددالا
تددد( و سحدالددل اسيوالددل و ر.مالدد يا جدداار و ار.جمالددل ادديالر و ٖٚٙالجددلاي )ت

 ي .ٜٙ٘ٔتد/ٖ٘ٚٔم بيا المجمي اليوم  اليااق  و بلرار و 
جددااتا البى ددا )فدد  الميدداا  االبالدداة االبددرالي ( و سدد لالج الاددالر أحمددر الثارددم  و راا 

 ر.  .ي و ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔلبااة و -ال سل اليومالا و بالاات
جدداتا ال اددل )سو دداله  اددل الباا ددا فدد  أراات ذاي الالاا ددا( و لدداجي الددرالة أحمددر بددة 

تددددد( و سحدالددددل ر.محمددددر ل وددددال اددددىي و ٖٚٚأاددددما الل بددددة ا ثالددددا الحوبدددد  )ت
الااردا ماردد   الميددااج و ا ادد اراالا و جدىل حددلي ارددا ا ة و مالددا و ر.  و 

 ر.ت .
ميسددا  و محمددر بددة أحمددر بددة حارددالا الرادداق   وددا م سالددا الاددير رددا  سو دداله ال

تددددد( و سحدالددددل ر. والددددل إبددددااتالي  والددددل و راا ال سددددل ٖٕٓٔ افددددا الرادددداق  )ت
 ي .ٕٕٓٓتد/ٖٕٗٔو  ٔلبااة و  /-اليومالا و بالاات

تددددد( و ٕ٘ٚحادددة السااددددل إلددددا الدددداا ا السااددددل و ردددثال الددددرالة محمددددار الحوبدددد  )ت
و ا لو با دااردالر لواردا و راا الحاالدسحدالل اراااا أ اي  ثمداة الاادج و راا ال

 ي و ر.  .ٜٓٛٔتد/ٓٓٗٔبلرار و 
حوالدددا المحالددددا  فدددد  الدددداا ا الردددديا و  بدددد   وددد  محمددددر بددددة الحاددددة بددددة المةيددددا 

تددددد( و سحدالددددل ر.جييدددددا ال ادددداا  و راا الارددددالر لواردددددا و راا ٖٛٛالحدددداسم  )ت
 ي و ر.ت .ٜٜٚٔالحاالا لو با ا و بلرار و 

ر. رالجدا الحددرالث  و م بيددا رالدااة أبدد  حالداة ا ارلادد  و سحدالددل ر.أحمدر م وددال و ا 
 ي .ٜٜٙٔتد/ٖٛٛٔو  ٔالياا  و بلرار و  /
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تدد( و المادما السبالداة ٓٔٙرالااة أبد  ال الدل المسابد  و بردا  أبد  البددال الي بداي )ت
ف  را  الرالااة و لب  االة االححة ر. مدال  الدل و راا ال سدل اليومالدا و 

 ي .ٜٜٚٔتد/ٛٔٗٔو  ٔلبااة و  /-بالاات
الاا  و رددددا  اسدددددرالي  بدددداب  بددددر الادددداسا و راا ال سددددل اليومالددددا و رالددددااة الاابلددددا الددددذب

 ي .ٜٙٛٔتد/ٙٓٗٔو  ٖلبااة و  /-بالاات
اا  الميددداا  فددد  سيادددالا الددددا ة اليةدددالي االادددبي المثددداا  و  بددد  الثادددال ردددثال الدددرالة 

تد( و حددة أبا  بر الداحمة فدؤار بدة ٕٓٚٔالاالر محمار ا لاا  البلراري )ت
 السافالدالا لو با ا و ر.  و ر.ت . ااا   بر اللياا و راا

اددا اليالدداحا و ل مالددا أبدد  محمددر  بددر هللا بددة محمددر بددة ادديالر بددة اددااة ال يدداج  
و  ٔلباددددددددددددداة و  /-و راا ال سدددددددددددددل اليومالددددددددددددا بالددددددددددددااتتددددددددددددد(ٙٙٗحوبدددددددددددد  )تال

 ي .ٕٜٛٔتد/ٕٓٗٔ
تدد( و ٜٔٚرا  الاير الماما بد )م سالا المياا ( و س لالج اير الدرالة السيسدالاة )ت

بة محمر محال  الرالة  بر الحمالر و أاسرااات االر الردثرال و قدي اراا حددة اتذ
 ا سحار الياب  لو با ا و مالا و ام بيا المرا  و الداتا  و ر.  ر.ت .

ردددا   ددددار الجمددداة فددد   ودددي الميددداا  االبالددداة و لوادددالا   و م بيدددا البددداب  الحوبددد  
 ي و ر.  .ٜٖٜٔتد/ٖٛ٘ٔاأاحرب و 

اليابالدددددا( و سددددد لالج أادددددما الل بدددددة حمدددددار الجددددداتاي الالدددددحا  )سدددددا  الولدددددا االدددددحا  
تد( و سحدالل أحمر  بر اللياا   داا و راا اليودي لومىالدالة و بالداات و ٜٖٛ)ت
 ي .ٜٚٛٔتد/ٚٓٗٔو  ٗ /
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الدددحال  الب دددااي و لىمددداي ابددد   بدددر هللا محمدددر بدددة اادددما الل بدددة ابدددااتالي بدددة بارلبدددة 
بدددة الجمالدددل و  تدددد( و ا سادددا بدددة ابدددا  بدددر هللا محمدددارٕٙ٘الجييددد  الب دددااي )ت

 ي .ٖٕٓٓتد/ٖٕٗٔو  ٔم ابي راا البالاة الحرالثا و مالاو  /
الددديا  السياادددالا و سدددالالج الردددالخ محمدددر  وددد  الالددداباا  و راا الالددداباا  و الدددداتا  و 

 ي .ٜٜٚٔتد/ٚٔٗٔو  ٔ /
 ددااب ا فدداا  فدد  رددا  سو دداله الميسددا  و لورددالخ بثددال الددرالة أبدد  حامددر أحمددر بددة 

تدد( و سحدالدل ر. والدل أبدااتالي  والدل و راا ٖٚٚت و  بة  بدر ال داف  الادب   )
 ي .ٕٔٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-ال سل اليومالا بالاات

 وددي البددرالي )راااددا س اال الددا افاالددا لىالددال البى ددا اماددا ل البددرالي( ر.باددالاا   بددر 
اليسدددا  فالدددار و مؤاادددا الم سددداا لواردددا االسالالدددي و راا الميدددالي الثدافالدددا لوارددددا 

 ي .ٕٗٓٓتد/ٕ٘ٗٔو  ٕ / االسالالي و الداتا 
 وات وددي البددرالي و ر. بددر اليلالددل  سالددل و راا الاثلددا اليابالددا لو با ددا االارددا و بالددا 

 ي .ٜٓٚٔو  ٕ /
 واي البى ا )البالاة االمياا  االبدرالي( و سد لالج أحمدر مالد يا الماا د  و راا الدوديو 

 ي .ٜٗٛٔو  ٕلبااة و  /-بالاات
 بددد   وددد  الحادددة بدددة اردددالل الدالااااددد  اليمدددر  فددد  محاادددة الرددديا ا رابدددة ااددددرب و 

-تدددد( و سحدالدددل ر.  بدددر الحمالدددر الثادددرااي و الم سبدددا اليالددداالا و الدددالرآٙٗ)ت
 ي ر.  .ٕٗٓٓتد/ٕٗٗٔبالاات و 

اددددر( و سدددالالج  وددد  الجادددري و اردددا راا الي دددا اليابددد  و -ارل-فدددة الجاددداب )بى دددا
 م بيا اح سمار و ر.  و ر.ت .
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تددد( و راا ٔ٘ٚوددي البالدداة و  بددة قددالي الجددالي )تالياا ددر المرددال الددا  ودداي الدددخة ا 
 لبااة ور.  و ر.ت . -ال سل اليومالا و بالاات

تدددد( و سحدالدددل اسددددرالي ٜٕٔقاا دددر الرددديا و  بددد  اليبددداب احمدددر بدددة الحالدددا ثيودددل )ت
 يٜٙٙٔو ٔاسيوالل ر.املاة  بر الساالو الاارا راا الميافا و الداتا  و  /

تدددد( و قددداأب ا ودددل لالدددة ٗٚٗاأٚٗلجاجددداا  )ت سدددال اادددااا البى دددا و ليبدددر الدددداتا ا
محمدددار محمدددر ردددا ا و الااردددا م بيدددا المدددرا  بالدددداتا  و راا المدددرا  بجدددر  و  

 ي .ٜٜٔٔتد/ٕٔٗٔو ٔ /
تددد( و أ ساددا باردداب الماسردداج أ اددا الاب ٜٕٙ سددال البددرالي و ليبددرهللا بددة الميسددل )ت

 ت .رمرل و ر.  و ر.-السرسافا   و مارااات راا الح ما الحوباا 
تدد( ٜٗٚ سال الرا الوددال  مدة البحدا المحدال  و ل مداي سدا  الدرالة الحايد  الاحداي )ت

و  ٔو م بدددددددددداا  وددددددددددا تدددددددددددامش سياددددددددددالا البحدددددددددددا المحددددددددددال  و راا الي دددددددددددا  /
 ي .ٜٛٚٔتد/ٜٖٛٔ

 سال الالاا سالة )ال سابا االريا(  ب  تىل الحاة بة  بدر هللا بدة ادثل الياد اي 
و امحمددر أبددا اليلددل إبددااتالي و راا  تددد( و سحدالددل محمددر  ودد  البجدداايٜٖ٘)ت

و  ٔأحالدددددال ال سدددددل اليابالدددددا و  الادددددا البددددداب  الحوبددددد  اردددددا الب و مالدددددا و  /
 ي .ٕٜ٘ٔتد/ٖٔٚٔ

 سدددال ال ددداال )المسلدددمة  ادددااا البى دددا ا وددداي حددددا ل اح جدددال( و سددد لالج الادددالر 
تدد( و مااجيدا ٜٗٚاحماي الحالا بة حمل  بدة  ود  بدة ابدااتالي اليوداي الالماد )ت

 -اسدددرقالل محمددددر  بدددر الاددددىي رددداتالة و راا ال سددددل اليومالدددا و بالددددااتالدددب  
 ي .ٜٜ٘ٔتد/٘ٔٗٔو  ٔلبااة و  /
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تدد( و سحدالدل ر.مثدري الم لامد  و ٘ٚٔ سال اليالة و لو والل بة احمدر اليااتالدري )ت
اابدددااتالي الدددال  الاددداماا   و راا الردددؤاة الثدافالدددا اليامدددا لواردددا و راا الحاالدددا 

 ي .ٜٙٛٔو  ٕلو با ا و بلرار و  /
تدد( و سحدالدل ٓٛٔال سال االباالة و  ب  برا  ماا بة  ثماة الميااج بادالباالة )ت

اردددا   بددددر الاددددىي محمددددر تدددداااة و ارددددا م سبددددا ال ددددااج  و م بيددددا المددددرا  
 ي .ٜٛٛٔ/ٛٓٗٔو  ٖالداتا  و  /

 سددال المالددبا  )فدد   وددي الميدداا  االبالدداة االبددرالي( و ل مدداي الجوالددل بددرا الددرالة ابدد  
تدددد( و الم بيدددا ال الاالدددا و ٙٛٙمحمدددر بدددة مالدددا احارلاددد  ال دددا   )ت بدددر هللا 

 و ر.ت . ٔ /
ال ردداج  ددة حدددا ل السالالددل ا الدداة ا قااالددل فدد  اجدداب السااالددل و سدد لالج أبدد  الدااددي 

تدددد( و راا الميافدددا ٖٛ٘جددداا هللا محمدددار بدددة  مدددا اللم رددداي ال دددااالم  )ت
 لبااة و ر.  و ر.ت .-لو با ا االارا و بالاات

تددد( و ٖٚٙال الددل فدد  ادددر  ددىي الرددا ا اال اسددل للددالال الددرالة بددة ا ثالددا )ت  ياالددا
سحدالدددل ر.ادددااي حمددداري الدالاددد  و ار.حددداسي الدددال  اللدددامة و اا ادددساذ تدددىل 
ادداج  و  بددي بم ددابي مرالاالددا راا ال سددل لو با ددا االارددا و جاميددا الماالددل و 

 ر.  و ر.ت .
( و راا الددارا و بالددداات و تددددٔٔٚلادداة اليددال  بدددة ماةدداا ا فاالدددد  المالدداي )ت

 ر.  و ر.ت .
المثل الاا ا فد  ارل ال اسدل االردا ا و سد لالج لدالال الدرالة االدا هللا بدة أبد  ال داي 

تدد( و حدددة ا ودل ٖٚٙمحمدر بدة محمدر بدة  بدر ال داالي أبدة ا ثالدا الجدلاي )ت
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لباداة و - والة الرالخ  امل محمر محمر  االلا و راا ال سدل اليومالدا و بالداات
 ي .ٜٜٛٔد/تٜٔٗٔو  ٔ /

تدد( و سحدالدل ر. بدر ٕٜٚالم ال و لويىما اير الرالة مايار بة  مدا السيسدالاا  )ت
 ئٕٓٓتد/ٕٕٗٔو  ٔلبااة و  /-الحمالر تارااي و راا ال سل اليومالا بالاات
تددد( و لددب ة االددححة ا سددل ٜٔٔميسدداا ا قددااة فدد  إ جددال الدددا ة و لواددالا   )ت

و  ٔلبادددداة و  /-مالددددا و بالددددااتفثاااددددة أحمددددر رددددمب الددددرالة و راا ال سددددل اليو
 ي .ٜٛٛٔتد/ٛٓٗٔ

ميجدي المالدد وحات البى الددا اس ااتددا و را أحمدر م وددال و م بيددا المجمددي اليومدد  
 ي .ٜٚٛٔو  ٖي و  ٜٙٛٔو  ٕي و  ٖٜٛٔو  ٔاليااق  و  

تدددد( و سحدالدددل الدددب   بدددر الادددىي ٜٖ٘ميجدددي مدددداالالب الولدددا و أحمدددر بدددة فدددااب )ت
ي و ٜٜٚٔتددددد/ٜٜٖٔاالارددددا االسالالددددي و  محمددددر تدددداااة و راا الي ددددا لو با ددددا

 ا بيا راا ال سل اليومالا و إالااة و ر.  و ر.ت .
تددد( و حددددة ٕٙٙميسدا  اليودداي و  بدد  اليددداي الااددج بددة محمددر بددة  ودد  الادد ا   )ت

لباددداة و -اقددر لدددة افثاادددة ر. بددر الحمالدددر تادددرااي و رااال سددل اليومالدددا و بالددداات
 ي .ٕٓٓٓتد/ٕٓٗٔو  ٔ /

تددد( ٗٓٚسجادالب أادالالل البددرالي و أبدا محمدر الداادي الاجومااد  )ت المادلا البدرالي فد 
و  ٔالملدددال و  /-و سددددرالي اسحدالدددل  دددىل اللدددالي / م سبدددا الميدددااج و الابدددا 

 ي.ٜٓٛٔتد/ٔٓٗٔ
الماالاددا بددالة أبدد  سمدداي االبحسدداي و  بدد  الدااددي الحاددة بددة برددا بددة الحالددا انمددري 

الحمالدر و راا المالادا  و تد( و سحدالدل محمدر محالد  الدرالة  بدر ٖٓٚالبالاي )ت
 ر.  و ر.ت .
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تدددد( و سحدالدددل  مدددال مالددد يا و ٖٖٚاددددر الرددديا و  بددد  اليدددا  قرامدددا بدددة جييدددا )ت
 و ر.ت . ٖالاارا م سبا ال ااج  و م ابي الرجاي و الداتا  و  /
تدد( و رااادا اسحدالدل ٖٓٗا ت ا اسالداا لاددل الددا ة و ل مداي أبد  ب دا البداقىا  )ت

و الاارددا ماردد   الميددااج با ادد اراالا و راا بدداا ادديالر ر.محمددر ل وددال اددىي 
 ي .ٜٔٚٔلو با ا و مالا 

اثاالددا ا ال فدد  فادداة ا رل و سددد لالج رددثال الددرالة أحمددر بدددة  بددر الاتددال الاددداالاي 
تددددددددد( و المؤااددددددددا المالدددددددداالا لوسدددددددد لالج اال با ددددددددا االارددددددددا و م ددددددددابي ٖٖٚ)ت

  ااساساماب ارا اب بالداتا  و ر.  و ر.ت .
تددد( و سحدالددل اسدددرالي ٙٓٙل فدد  رااالددا اإل جددال و لي ددا الددرالة الدداالي )تاثاالددا اإلالجددا

ر.إبدددااتالي الاددداماا   و ار.محمدددر با دددات حمدددري أبدددا  وددد  و راا الي دددا لواردددا 
 ي و ر.  .ٜ٘ٛٔا ارة و -االسالالي و  ماة

ارددا الابالددي بدد لااة البددرالي فدد  لددال ا اددالالل اليابالددا و ر. ا رددا حاددالة فاالددر و راا 
 ي .ٕٓٓٓاالارا االسالالي و الداتاالا و قبال لو با ا

 الردائل الجامعية :-ثانيًا
الجادداب فدد  الدددا ة ال دداالي و أاددمال اددديار ال  ددال و ااددالا ماجاددسالا و مدرمددا إلدددا 

 ي .ٜٜٛٔتد/ٜٔٗٔجاميا الماالل و  والا انرال و 
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 احلاكم يف التشريع اإلسالمي
 بني اجلمهىر واملعتزلة

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
 قدم أصول الدين/ كليظ الطلوم اإلدالميظجامطظ تكريت/ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
الحمد هلل الذم عمػـ انساػ ف لػ ل،مـل عممػ  مػ  لػـ وامػـل كالسػم  كالاػمـ عمػ  

 د مػػف علػػ د  امكوػػ ف كالسػػسـل ةلػػ  علػػ د  الكاحػػد الحػػ  هػػ دم اممـلالػػذم ااػػر  الالػػ
ال،وػكـل كعمػػ   لػػ  كهسػح ل  كمػػف  ػػلااـ مػػف ههػؿ الػػدوف كال،ػػوـل الػ  وػػكـ سم،ػػ   وػػ  ر  

 ك شؼ م     الذمـ..
لػكا  ما مةػ  ك ةرعػل هف الامكـ الشػرعو  دػد  سكعػل عمػ  هام  لاد..  م شؾ 

 اػػ  ساػػر وجػػرم لوػػركم  مس ا هػػ ل واجػػز اللػػ حوكف عػػف الكسػػكؿ الػػ  الػػ   ػػركع كووػػر ل
ظمأ الجاؿ كمسل ح وض ء الطروؽ لمف   ه    ظممػ ل الحوػر  كالشػؾل ةن ةساػ  كمػ  
هذا ال سكع ن  سةؾ عف ان ح د كال ك مؿ للسػ ء جػدار الامػـ الشػرع  الػذم وكمػؿ لاضػ  

سػػػكؿ الة،ػػػ  لماػػػ  م موػػػز   ػػػ  جمػػػ  كاوػػػراد مل حػػػ  كماػػػ  ؿ هلاضػػػ .. كدػػػد كػػػ ف لامػػػـ 
سػػما  الػػ  عمػػكـ ما مةػػ  مساػػ  اللميوػػ  كالمدكوػػ  كالا،  دوػػ  ككػػذلؾ ه رجػػ   ػػ   م اػػدد 

ما  ؿ عمـ الحدو ل كلػوس ذلػؾ لدروػ  عمػ  مػف  ،ػ  عمػـ امدلػ  كح،و،ػ  مظ ساػ  مف 
ؿ ال،كاعد كامدلػ  ال ػ   لسػ  عمواػ  امحكػ ـ الشػرعو ..  اػك عمػـ  عمـ هسكؿ الة،  وؤسًٌ

 هدل  امحك ـ..
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لحػػػػ كـ عمػػػػ  ه اػػػػ ؿ الالػػػػ دلعم  رؤكس الماػػػػ  ؿ ال ػػػػ  كدػػػػد جػػػػ ءل ماػػػػأل   ا
 حػػد  عساػػ  عممػػ ء امسػػكؿ كذلػػؾ لمػػ  لاػػ  مػػف عظػػوـ امهموػػ   ػػ  انع ،ػػ د كالامػػؿل 
 اػػ   جمػػ  لػػوف هسػػؿ ال كموػػؼ كال،ػػكؿ لكجكلػػ  هك نل كلػػوف الحكػػـ عمػػ  ام اػػ ؿ ال ػػ  

 ف..ك و،كـ لا  المكمة
ف  لمودػ  لراػ ل  اػم كو   اؿ انساػ ف مكمػؼ لأسػؿ ام، ػ  كذا ػ ال هك ن لػد مػ

 عف طروؽ الراؿال
وػـ ةف شػرع انساػػ ف ل م اػ ؿ كالامػػؿ  ػ  دوسػ  كدسوػػ هل  مػف الػػذم وحكػـ عمػػ  

 هذه ام ا ؿال كهؿ هس ؾ  رؽ لوف مف كسم   الرا ل  كليمًٌغ كلوف مف لـ  سم ال
ةف دراا  هػذه الماػأل  كاللحػ   واػ  واطوسػ  انج لػ  عػف اػؤاؿ دػدوـ لػوف ههػؿ 

 مف الذم وحكـ عم  ه ا ؿ الال دال هؿ هك الشرع هـ الا،ؿالكهك:  الةرؽ هن
  إف دوؿ لأف الح كـ هك الشرع ل هيجو  لأس  ن لد مف  لموغ دلؿ الحا  .

ف دوػػػؿ لػػػأف الحػػػ كـ هػػػك الا،ػػػؿل سػػػ رل الس وجػػػ  لػػػأف الالػػػد مح اػػػ  وكالػػػ   كا 
 كع، ل  دلؿ كركد الشرعل مف الا،ؿ مكجكد عسده مسذ ام،  كهوسم  ك ف!!

ل،ػػػد هاػػػػذل هػػػذه الماػػػػأل  حوػػػزا كلوػػػػرا مػػػف المس دشػػػػ ل كالجػػػدؿ لػػػػوف الجماػػػػكر 
كالما زلػػ  كههػػػؿ الةػػرؽ .. ككػػػ ف لاممػػ ء امسػػػكؿ  ػػ  ك ػػػلاـ سسػػول  كا ػػػرا  ػػ  درااػػػ ا  

هػك كاضػػ  كالحػدو  عساػ ل كذلػؾ مساػ   ػدكر حػكؿ عمػؿ المكمػؼ كهسػؿ ال شػرو  كمػ  
 ..مف  ةسوما 

ك ػ  الا،  ػد كك ػ  هسػكؿ الة،ػ  ك كدػؼ كلاؿ ههمو  هػذه الماػأل  كذكرهػ   ػ  
المار ػػػػ   ػػػػ  ماػػػػأل  ال سػػػػ ء الوػػػػكا  كالا،ػػػػ   عمػػػػ  س   جاػػػػ ل كػػػػ ف اػػػػلل  كراء ةا وػػػػ رم 
لملح   وا  كالكدكؼ عم  ههـ م  هسطكل عموػ  مػف ال ةرعػ ل كال رجوحػ لل  مػمن لػذلؾ 

 هف هك وا  ح،ا     الدراا  كهكض  م  ديًسد    مجمؿ عل رال الامم ء  وا .
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مػػ  هػػذا جػػ ء لحوػػ  لاسػػكاف  الحػػ كـ  ػػ  ال شػػرو  اناػػمم  لػػوف الجماػػكر كع
 مط ل .. اما ملحووف     عم كالما زل  ل .. كدد دام   لاد هذا ال ،دوـ 

 دل  الما مةوف  و .هالملح  امكؿ : الح كـ ل اروة ل ك 
 مطمل فك و   ماود ك 

  ماود.ال
  لمطم  امكؿ : اروؼ الح كـ لد  كاسطمح  . 
 الح كـ  لوف الجماكر كالما زل  . لمطم   الو س :اك 
الماػ  ؿ ال ػ  لسوػل عمػ  اناػ مؼ  ػ  ماػأل  الحػ كـل ك وػ  لاسػكاف الملح  الوػ س : ك 

 مط ل  ومو 
 ماأل  شكر المساـ. المطم  امكؿ:

 المطم   الو س : ماأل  جكاز   كر الشروا .
 حكـ ه ا ؿ الا،مء دلؿ كركد الشرع. المطم  الو ل :

كااػأؿ  ل    هػذه الدرااػ  هـ الس     ال    كسمل ةلوا م امس كهم  الا  م   ك سل 
ف ولمدسػػػ  مػػػف  ضػػػم  ههف وسةػػػ  لػػػ  د ر ػػػ  كك  لػػػ  كالسػػػ ظر  وػػػ ل ك   اػػػ ل  اللػػػ رم

حاػػ س  مػػ  سأممػػ  كسر جوػػ  ل سػػ  كلػػ  ذلػػؾ كال،ػػ در عموػػ ل ن الػػ  ةن هػػك عموػػ  ةكا 
  ككمل كالو  هسو  ..

حمد هلل رب العالمين، وصلِّ الميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وآخر دعوانا أن ال
 وصحبو وسمم.
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 ادلبحث األول
 .وحكمه ،احلاكم، تعريفه

 وفيه تمهيد ومطلبان
 تمهيد.ان

 المطلب األول: تطريف الحاكم لعًظ واصطالحا .

 المطلب الثاني: الحاكم  بين الجمهور والمطتزلظ
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 متهيد
لػػ لحكـ كهكنهػػ  ةلزامػػ  كلو سػػ ل مار ػػ  مػػف الػػذم ةف مػػف ههػػـ املحػػ   الم ام،ػػ  

هم هػؿ هػك مكمػؼ لػ   ػ  [ حكػ ـ عمػ   اػؿ الماػمـ المكمػؼويرج ي ةلو    ػ  ةسػدار ام
ف دمسػػ  ل كموةػػ  هػػؿ اف ذلػػؾ ال كموػػؼ و لػػل ع،ػػم هك شػػرع  ل  مػػف هػػك ]امسػػؿ هك نال كا 
 ام الالح كـ عم  ه ا ؿ الال د مف حو  ال شرو  ل نوج   كال حروـ كم  لوس

ةف كمم  الةسؿ    موزاف ه ا ؿ الالػ د مػف حوػ  الكضػ  كال كموػؼ ل نوجػ   
كال حػػروـ كمػػ  لوسامػػ ل   كدػػؼ عمػػ  مار ػػ  الحػػ كـل كذلػػؾ مسػػ  اامػػر ل محكػػ ـ ةل ػػداءان 
كالمح ا  عم  وكالا  كع، لا   ةس ا ءا ل   لاػؤاؿ هسػ  هػؿ مػف الممكػف هف سةسػؿ لػوف 

 وا  وكال  كع، ل  المكج  ام ا ؿ كلوف مف وج زم عم
كلػػوامـ لأسػػ  لػػوس المػػراد ل لحػػ كـ هسػػ  سػػ ح  الاػػمط ف لػػؿ المػػراد لػػ  هػػك مػػف 
وممؾ ةسدار الحكـ عم  ام ا ؿ كعم  امشو ء لمف مػ   ػ  الكجػكد مػف المحاكاػ ل 

 مف يور ه ا ل . ن وار  عف ككس  ه ا ن لإلسا ف هك هشو ءن 
هػػك مكضػ  اللحػ  ل ككػػ ف   ػػ  هػذا الكػكفل  كلمػ  كػ ف انساػػ ف لكسػة  وحوػ

سػػ  نلػػد مػػف الحكػػـ عمػػ  ه ا لػػ  كعمػػ  إجمػػ  كم امػػؽ لػػ   هةسػػدار الحكػػـ ةسمػػ  هػػك مػػف 
امشػو ء الم ام،ػ  لػػ ل  مػف الػػذم لػ  الحػػؽ كحػده هف وسػػدر امحكػ ـ عمػػ   مػؾ ام اػػ ؿ 
سمػػ   ػػردد  هػؿ هػػك   ال هـ انساػػ ف سةاػ  ال كلالػػ ر  هاػػرل هػؿ هػػك الشػػرع هـ الا،ػؿ ال كا 

  المػػذاه   ػػ  هػػذا اممػػر مف الػػذم واػػٌرؼ لسػػ  مػػ  وجػػ  كن وجػػ  هػػك لاػػض هسػػح 
 مػػف هوػػف ولػػده ال كموػػؼال حكػػـ   كهػػك الشػػرع كالػػذم وجاػػؿ انساػػ ف وحكػػـ هػػك الا،ػػؿل 
هك ةسػ  م كدػؼ عمػػ   الهػؿ عسػدم  وػ مكف امساػ ف مػػف الجػـز لةامػ  كع،مػ  لػػوف امشػو ء

 اممر مف   الح س  ك ا ل ال
اماػػ م  كالمةػػ هوـ اػػ أ   ةف شػػ ء    ػػ  وس وػػ  سػػةح ل ةف انج لػػ  عػػف هػػذه 

 هذا اللح  كمط لل .

 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 وبعد..
 ػإف هػػذا مػػ  وػػدكر حكلػػ  مكضػػكع هػذا اللحػػ  الم كاضػػ  كهرجػػك مػػف    اػػ ل  
هف ها ك   ددره كاحوط لدراا   لماظـ م د  .. كدلػؿ الشػركع  ػ  هػذا ال ةسػوؿ  جػدر 

ف اللح  كالدراا  هك جػزء مػف دا ػر  ال كموػؼ لس  انش ر  هوض  ةل  هف الح كـ    مودا
ٍكػػـل كالحػػ ًكـل كالمحكػػكـ  وػػ ل كالمحكػػكـ  كالحاػػ   كال ػػ  لاػػ  هرلاػػ  هركػػ ف كه :ػػػ   الحي

 عمو ل..
 ػػػ لحكـ: هػػػك اطػػػ     الم امػػػؽ لأ اػػػ ؿ المكمةػػػوف عمػػػ  اػػػلوؿ اند ضػػػ ء هك 

 ال اوور هك الكض .
 كالمحككـ  و  : هك  اؿ المكمؼ.

 : هك المكمؼ. كالمحككـ عمو 
 ه اػػ ؿ كالحػ كـ هػػك مكضػكع درااػػ س  كلحوسػ  كهػػك ذا ػػ  مػف وسػػدر الحكػـ عمػػ 

 المكمةوف....
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 ولادلطهب األ
 واصطالحاً 

ً
 احلاكم نغة

 :أواًل: الحاكم في المغة
ةف كمم  الح كـ مش ،  مف الحكـ  إذا هردسػ  ال اروػؼ لماسػ  الحػ كـ  ػ  المدػ  

لمساػػػ   حمػػػؿ ذال الماسػػػ  كلكسػػػ   الحكػػػـ   ػػػم لػػػد لسػػػ  مػػػف المػػػركر عمػػػ  ماسػػػ  كممػػػ
 ما مؼ    ككس  مسدر لسةس الةاؿل كوج م  م  كمم  الح كـ    هسؿ انش ، ؽ.

الحكـ لد  / الحػ ء كالكػ ؼ كالمػوـل اسػؿ كاحػد كهػك المسػ .. كهكؿ ذلػؾ الحكػـ 
 المس  مف الظمـ .

ٍمػػػػلي الدالػػػػ ى  كى ػػػػًل الدالػػػػ ي مساػػػػ   مسااػػػػ  ل و،ػػػػ ؿ حى ًكمى كهٍحكىٍم ياػػػػ  ل   كاػػػػمًٌول : حي
ػٍذلي عمػػ  ودوػػ  كىٍمػػلي الاػػةو  ةذا هىاى كو،ػ ؿ حى
.. كاػم  الحػػ كـ لػػوف السػ س ح كمػػ  مسػػ  لُ 

 لِ ومس  الظ لـ مف الظمـل

ـي:ػ   ل لضٌـً :واس  ال،ض ء.. كدػد حكػـ لوػساـ وحكػـ ل لضػـ حكمػ " كحكػـ  ٍك كالحي
 لّ ل  هك حكـ عمو ل

ـي كال ػػػػ كى حكػػػػوـ كهمػػػػ  لماسػػػػ  الحػػػػ كـ كهػػػػك كمػػػػف هاػػػػم ء    لػػػػ رؾ ك اػػػػ ل  الحى
كـ ال، ض   اوؿ لماس  الة عؿل هم ل  ال،ض ء كالحي
 .لْ 

 كالحكػػػوـ/ وجػػػػكز ةف وكػػػػكف لماسػػػ  الحػػػػ كـ موػػػػؿ دػػػدور لماسػػػػ  ال،ػػػػ در كعمػػػػوـ 
 .لٓ لماس  الا لـل

مسةػػذ الحكػـ كالجمػػ  حكػ ـ... كح كمػػ  ةلػ  الحكػػـ دعػ ه ك ػػ  الحػػدو   والحااكم
كن حكػػـ ةن لػػؾل كدوػػؿ لػػؾ ا سػػمل  ػػ  طمػػ  كلػػؾ ح كمػػل هم ر اػػل الحكػػـ ةلوػػؾ 

لط ؿ مف س زعس     الدوف كهػ  مة عمػ  مػف الحكػـ ك حكمػكه لوػساـ همػركه هف  الحكـ كا 
 لٔ وحكـ كو، ؿ حكمس   مس   وم  لوسس  هم هجزس  حكم  لوسس  ك حكم     اممر

.
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  اذه الما س  ال   ذكرلي  سة  كما   دؿ عم  ماس  المسػ  كال،ضػ ء  اػك اشػار
م  هش رل ةلو  الك   المدكو    لح كـ هك الم س  عف كػؿ شػ ءل كهػذا الماسػ  ااػ ةدس ه 

 مف ال ا روؼ الا لة  عسد ههؿ المد .

 ثانيًا: الحاكم اصطالحا

ل   اروةػ ن ماوسػػ   ػػ  ك ػ  ال اروةػػ ل كالمسػػطمح لمحػ كـ  ػػ  الشػػرع لػـ ويػػذكر ل
المكضػػكع  ك  لاػػ  لاػػذا  ػػ كجػػ  الددػػ  كلكػػف مػػف اػػمؿ دراء هك ةسػػ  يوػػر مكجػػكد عمػػ 

 _م  وأ  : ل   ماص
كهػػػك الػػػذم وحكػػػـ عمػػػ  ه اػػػ ؿ الالػػػ د ل لًحػػػؿ  كالحيرمػػػ ل ل الحػػػ كـ: هػػػك الشػػػ رع 

كال،لكؿ كعدم ل كووو  كوا د  عموا  كهك الذم وشرع امحكػ ـ كوكمػؼ لاػ  الالػ د كهػك 
 .لٕ   الح س  ك ا ل  عم  رهم الجماكر

 ادلطهب انثاني
 لٖ ر وادلعتسنةاحلاكم بني اجلمهى

مساػػـ  لسػػكا م،كلػػ   ؛ل،ػػد اسةػػرد الما زلػػ  عػػف جماػػكر الاممػػ ء  ػػ  هػػذه الماػػأل 
ما مةػػ  عمػػف اػػكاهـ مػػف هسػػح   المػػذاه  الشػػرعو ل كذلػػؾ ل،ػػكلاـ ل ػػداؿ الا،ػػؿ  ػػ  

 ماأل   هسؿ ال كموؼ عم  الال د...
ف ماس  دكلس  الح كـ لوف الجماػكر كالما زلػ ل ام م لم،سػكد لػ   ػ  سظػرهـ  كا 

 كعم  مف و، ؿ هذا ح كـ عم  ا ا ؿ المكمةوف هك نال
مف هذا سممػ  ههموػ  هػذه الماػأل  كمك س اػ  كذلػؾ هف الكػمـ  واػ  واسػ  لأسػؿ 
ال شرو  كمحكره الذم هك الحكـ عم  ه ا ؿ الال د ك شػرواا ل  اػ  ماػأل  جماػل لػوف 

 .هسكؿ الة،  الا،  د ك 
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كممػػػ  الةسػػؿال كهػػػؿ لمالػػػد   مػػف الػػػذم وشػػرع هػػػذه ام اػػ ؿال كلمػػػف  كػػػكف  واػػ 
 داؿ    الحكـ عم  ه ا ل ال

 :ن من عمماء المذاىبوقال المتقدم
دكف ل لٗ ةذا  لوف هف الحكـ اط   الشرعل  م حػ كـ عمػ  المكمةػوف ةن الشػرع

الا،ػػػؿل كن واسػػػ  هػػػذا ةف الا،ػػػؿ ن حكػػػـ لػػػ   ػػػ  شػػػ ء هسػػػم"ل لػػػؿ اسػػػ  ن وحكػػػـ لػػػ ف 
ل ام ػ ن لمما زلػ  الػذوف و،كلػكف لػ ف الحػ كـ لَُ  الةاؿ حاف هك دلو     حكـ    اػ ل

 .لُُ هك الا،ؿ
 إذن تتمخص ىذه المسألة بقولين:

هػػػػػػك مػػػػػػ  ذهػػػػػػ  ةلوػػػػػػ  الحسةوػػػػػػ  كالم لكوػػػػػػ  كهكوػػػػػػر الشػػػػػػ  او  كالحس لمػػػػػػ   امكؿ:
كيوػرهـل هف الحػ كـ هػك    لُْ كلاػض الجاةروػ  لُّ كالظ هرو  كالزودو  لُِ كالم  رودو 
كال ةػػكوض لػػك كدػػ  لػػـ  للُٔ كػػـ  ةن مػػ  حكػػـ لػػ  عمػػ  كػػٌؿ حػػ ؿ ػػم ح للُٓ رٌ  الاػػ لموف

سم  وككف  اؿ الالد عمم  عم  هف الحكـ هلل.  و، ًض ةاس د الحكـ ةل  الالد كا 
ل ةف الا،ػػؿ حػػ كـ عمػػ  ه اػػ ؿ (ُٕ)الوػػ س : هػػك دػػكؿ الما زلػػ  كلاػػض الشػػ  او  

ف الا،ػػؿ دػ در عمػ  اناػ ،مؿ لُٖ الالػ د  لكجػكد الحاػف كال،ػل   واػ  لمار ػ  الحاػػف  كا 
 ذلؾ  اك د در عم  الحكـ عم  ام ا ؿ. كال،لو  كلس ءان عم 

 ،وػػؿ عػػف هػػؤنء لػػأساـ ذهلػػكا الػػ   حكػػوـ الا،ػػؿ كلػػ لدكا  وػػ   ،ػػرركا هف الحاػػف 
كال،ل     ام ا ؿ ذا   كلوس اع ل رم كل ل  ل  ومكف ةدراكػ  ل لا،ػؿ كدلػؿ كركد الشػرع 

وف حػػـر لاػػض ام اػػ ؿ ةسمػػ  حرماػػ  لمػػ   واػػ   ػػم داعػػ  للاػػ  الراػػؿ كاف    اػػ ل  حػػ
مػػف ال،ػػل  الػػذا   ل كحػػوف هلػػ ح ه اػػ ن" هك همػػر للاضػػا ل  إسمػػ   اػػؿ ذلػػؾ لمػػ   واػػ  مػػف 

 .لُٗ الحاف الذا  
كاف حكػػػػـ   وكػػػػكف ك ػػػػؽ مػػػػ  هدرك ػػػػ  هك  دركػػػػ  ع،كلسػػػػ   مػػػػف حاػػػػف ام اػػػػ ؿ 

اػػػك عسػػػد   دلوحػػػ " ل كدلحاػػػ   مػػػ  رهوسػػػ ه حاػػػس   اػػػك عسػػػد   حاػػػس  كمػػػ  رهوسػػػ ه دلحػػػ "  
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 ػ  سظػػر  كالحاػف وحلػ    كوػػأمر لػ  ل كال،ػل  وكرهػػ    كوساػ  عسػ  ل  أحكػػ ـ الشػرع
  الا،ػػؿ مػػف حاػػف ام اػػ ؿ كدلحاػػ  ن  ػػأ   ةن مكا ،ػػ  لمػػ  هدركػػ هسػػح   هػػذا ال،ػػكؿ :

ل كن ومكف هف وطمػ  الشػرع  ػرؾ لَِ  م  ك ف حاس  جكزه الشرع كم  ك ف دلوح  مسا ل 
 اممػػ  مػػف الا،ػػؿ حاػػف الحاػػف كدػػل  ال،لػػو  وػػـ عممػػ    كدػػد هدرؾ الا،ػػؿ حاػػس لالةاػػؿ 

لػػأف مػػ  همػػػرل لػػ  الراػػػؿ هػػك الحاػػف كمػػػ  ساػػل عسػػػ  هػػك ال،لػػو  طروػػػؽ ةلػػ   سػػػدوؽ 
الراػػػؿ كهساػػػـ جػػػ ءكا لػػػ لحؽ مػػػف عسػػػد   كلاػػػذا دػػػ ؿ لاػػػض امعػػػرا  كدػػػد اػػػ ؿ لمػػػ ذا 

ؿ لو ػػ  ساػػ  عسػػ  كن ساػػ  عر ػػل هف محمػػدا راػػكؿ    ،ػػ ؿ مػػ  همػػر لشػػ ء  ،ػػ ؿ الا،ػػ
 .لُِ عف ش ء  ، ؿ الا،ؿ لو   همر ل ل

كهػػػذا الكػػػمـ الػػػذم مػػػر كمػػػ  مس،ػػػكؿ عػػػساـ عمػػػ  لاػػػ ف يوػػػرهـ مػػػف هسػػػح   
ـى هف هػذه الس،ػكنل هػ  اػل  ةشػ ا ر مػ  عير ػكا لػ   ـ دلؿ س،كن اـ ًلػويام سم  ديدًٌ المذاه  كا 

ع الحكـ عمػ   اػؿ الالػدل    ماأل  ال حاوف كال ،لو  كال   هل،ل لظملا  عم  مكضك 
عممػػ  ةف مػػ  كيجػػد  ػػ  مؤلةػػ  اـ ن وكةػػ   لمجػػـز لحكماػػـ عمػػ  عمػػكـ ام اػػ ؿ كانو لػػ  

 عموا !
  إلوؾ كمماـ    هور الحاف كال،ل  عم  ح،و،  ه ا ؿ الال د..

جػ ء  ػ  شػرح امسػكؿ الاماػ  لمما زلػػ  " هف ام اػ ؿ مػ  مػف شػ ءو مساػػ  ةن 
ف ؛ كعمػػ  اػػمؼ ذلػػؾ الكجػػ   و،ػػل  ل كهمػػ  هف سحكػػـ كوجػػكز هف و،ػػ  عمػػ  كجػػ   وحاػػ

 .لِِ  عم   اؿ مف ام ا ؿ ل ل،ل  كالحاف لمجرده  م"
  م ا ؿ    الا،ػؿ ل لساػل  الػ   اماػ  ك ركاػ  :  لِّ كد ؿ هلك الحاوف اللسرم

 ضرل ف:
هحػده  و ػػرج   امػ  عمػػ   ركػ  كاااػػر ن و ػرج   امػػ  عمػ   ركػػ   ػ مكؿ مسػػ  

ؿل ك نحا ف كال ةضؿل كمس  م  نلد مف  ام  كهك الكاجػ  ك نسسػ ؼ امىٍكل  هف  يةا
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كشػكر المػػساـل كهمػ  الػػذم ن و ػػرج   امػ  عمػػ   ركػ  ل  اػػك ملػػ ح كذلػؾ ك نس ةػػ ع مػػف 
 .لِْ المآكؿ كالمش ر 

كدلػػؿ الشػػركع ل لحػػدو  عػػف هدلػػ  الةػػرو،وف  ػػ  هػػذه الماػػأل  ن لػػد مػػف  حروػػر 
   الما  ؿ الام و  ..محؿ الامؼ كم  هك ده  الل حووف  

  وي، ؿ:
ل،د ش ع عسد ههؿ الةرؽ لأف الما زل  و،كلكف لأف الح كـ هػك الا،ػؿ كماػ سدهـ 
ف  واػ  حاػس  كدلحػ  ذا وػ ن وػدرؾ     ذلؾ هك ال،كؿ ل ل حاوف كال ،لو  الا،م  لأل اػ ؿ كا 
ف الالد مف امل  م  وجػ   عموػ   امػ   هك  ركػ ل كهػـ عسػد دػكلاـ لاػذا الكػمـ و،سػدك 

ام ا ؿ المطم،  ال   لـ  حدده  سسكص شرعو  لإوج   هك  رؾل كلكػساـ هيلزمػكا جػدنن 
 لككف الالد مح ال ن دلؿ الشرع لس ءا عم  ةدراك  الا،م  لمحاف كال،ل .

 أسؿ الماأل  كالامؼ  وا  كم  واكد ال  ال،ػكؿ ل لحاػف كال،ػل   ػ  ام اػ ؿ 
 كل ل  ل  ن لد مف اوراد الكمـ عسا .

 اذا يقصد بالحسن والقبح؟فم
 -الحسن والقبح يقال لمعان ثالثة:

امكؿ: سػػػػة  الكمػػػػ ؿ كالػػػػس،ص و،ػػػػ ؿ الامػػػػـ حاػػػػف كالجاػػػػؿ دلػػػػو  كن سػػػػزاع هف 
 لِٓ مدرك  الا،ؿ.

الو س : ممءم  الدػرض كمس  ر ػ  كدػد والػر عسامػ  ل لمسػمح  كالمةاػد  كذلػؾ 
 كمةاد  مكلو   . هوض  ع،م  كوا مؼ ل نع ل ر  إف د ؿ زود مسمح  معدا  

 .لِٔ الو ل   امؽ المدح كالوكا  هك الذـ كالا،   كهذا هك محؿ السزاع
الحاػػف كال،ػل  دػد واسػػ  لامػ  كػػكف الشػ ء مم مػػ   ككػذا دػ ؿ انمػػ ـ الػرازم   

لمطلػ  هك مسػػ  را كلاػذا ال ةاػػور ن سػزاع  ػػ  ككسامػ  ع،موػػوف كدػد وػػراد لامػ  كػػكف الشػػ ء 
  الامػـ حاػف كالجاػؿ دلػو  كن سػزاع هوضػ   ػ  ككسامػ  سة  كم ؿ هك سة  س،ص ك،كلسػ
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سمػػػػػ  السػػػػػزاع  ػػػػػ  كػػػػػكف الةاػػػػػؿ م امػػػػػؽ الػػػػػذـ عػػػػػ جم كع، لػػػػػ  ع،موػػػػػوف لاػػػػػذا ال ةاػػػػػورل  كا 
 .لِٕ ..ل جم

ةذف  ػػػػػ لامؼ كادػػػػػ   ػػػػػ  الةاػػػػػؿ الػػػػػذم و،سػػػػػد مسػػػػػ  الوػػػػػكا  هك درء الا،ػػػػػ   
 .لِٖ ااجؿ

اللسػػػػرم  هلػػػػك الحاػػػػوف همػػػػ  عػػػػف ماسػػػػ  الحاػػػػف كال،لػػػػو  عسػػػػد الما زلػػػػ   ،ػػػػ ؿ
 اك م  لػوس لممػ مكف مسػ  كمػف الامػـ ل،لحػ  هف وةامػ  كماسػ   القبيحالما زل : ...هم  

دكلس  لوس ل  هف وةام  ما،كؿ ن وح    ةل  ال ةاور كو لػ  ذلػؾ هف واػ حؽ الػذـ لةامػ  
سمػ  لػـ سحػد ال،لػو  لأسػ   كوحد هوض  لأس  الذم عم  سة  لا   أوور    ااػ ح، ؽ الػذـ كا 

ف  امػ  الػذـ مف ال،لػو  لػك كدػ  ممػف دػد ااػ حؽ  ومػ   ،ػدـ مػف المػػدح الػذم واػ حؽ مػ
هكوػػر ممػػ  واػػ حؽ عمػػ  ذلػػؾ ال،لػػو  مػػف الػػذـ لكػػ ف مػػ  واػػ ح،  مػػف المػػدح م ساػػ  مػػف 
ااػػػ ح، ؽ الػػػذـ عمػػػ  ذلػػػؾ ال،لػػػو  كاللاومػػػػ  هوضػػػ  دػػػد وةاػػػؿ ال،لػػػو  عسػػػد هسػػػػح لس  كن 

طػمؽ ذلػؾ  ػ  وا حؽ الذـ كال،لو  دػد وكسػؼ لأكسػ ؼ كووػر ل مساػ  دكلسػ   ماسػو  كا 
الاػػرؼ وةوػػد هسػػ   اػػؿ وكرهػػ    اػػلح س  كوةوػػد  ػػ  اسػػؿ المدػػ   اػػؿ وكرهػػ  كػػ ره كمػػف 

 هسح لس  مف شرط  و  ككف الك ره هعم  ر ل  مف الا س ...
 اك م  لم، در عمو  الم مكف مػف الامػـ لح لػ  هف وةامػ  كهوضػ  مػ   الحسنكهم  

  الػذـ هك مػ  لػوس لػ  مػداؿ  ػ  ااػ ح، ؽ لػـ وكػف عمػ  سػة  وػؤور  ػ  ااػ ح، ؽ   عمػ
ذا لػػـ وكػػف لمحاػػف سػػة  زا ػػد  عمػػ  حاػػس  كسػػؼ لأسػػ  ملػػ ح كوةوػػد هف    عمػػ  الػػذـ كا 
ملوحػػ  ال حػػػ  كماسػػػ  انل حػػػ  هػػك ةزالػػػ  الحظػػػر كالمسػػػ  لػػ لزجر كالكعػػػد كيورهمػػػ  ممػػػف 

طػمؽ دكلسػ  ملػ ح وةوػد هف    اػ ل  هل حػ  لػأف هعممسػ  هك دل سػ  عمػ  و كد  مس  المس  كا 
 .لِٗ حاس  كلـ ومس  مس ل
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 :وبناءا عمى ما مر
مػػػف الجماػػػكر: هسػػػ  ن حػػػ كـ عمػػػ  ه اػػػ ؿ  كمػػػف كا ،اػػػـ لَّ  ،ػػػد دػػػ ؿ امشػػػ عر 

الال د ةن   لماس  هس  وشرع الةاؿ كالحكػـ وػـ ور ػ  عمػ  ذلػؾ الوػكا  كالا،ػ  ..  ػم 
ف الحاػػف مػػ  امػػر لػػ   الشػػرع كال،لػػو  مػػ  وػػكا  كن ع،ػػ   ةن لاػػد ال شػػرو  كال لموػػغ.. كا 

 .لُّ سا  عس 
لسػػ ءان عمػػ  رهواػػـ  ػػ  ال حاػػوف كال ،لػػو : لػػأف انساػػ ف وح اػػ   كهيلػػًزـ الما زلػػ 

سمػػ  دمسػػ  هيلزمػػكا لِّ وكالػػ ن كع، لػػ ن لسػػ ءان عمػػ  ةدراكػػ  الا،مػػ  لحاػػف ام اػػ ؿ ك دلحاػػ .. ل كا 
 مساـ لـ وسرحكا لم  سيا  الواـ ةطمد .

الوػػػكا  كالا،ػػػ   مسػػػ  وػػػدرؾ لا،مػػػ  حاػػػف كسػػػكر  ذلػػػؾ: ةف الالػػػد دػػػد ومح،ػػػ  
ام اػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  وروػػػػػده    اػػػػػلح س  ك اػػػػػ ل  كدػػػػػل  ام اػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ن وروػػػػػده  اػػػػػلح س  

 ك ا ل .. كهؤنء اول كا ال حاوف كال ،لو .
وػػـ جػػ ء لػػوف هػػذوف الػػرهووف دػػكؿ  اػػر سياػػ  ملػػ  مسسػػكر الم  روػػدم الحسةػػ  

ل لّّ كهػػك مػػ  رجحػػ  هكوػػر الم ػػػأاروف و  كهلػػ  الاطػػ   الحسلمػػ كالزسجػػ س  مػػف الشػػ  ا
كوػػسص عمػػ  هف  ػػ  ام اػػ ؿ حاػػف كدػػل  مػػدرؾ لػػ لا،كؿ كلكػػف ذلػػؾ ن واسػػ  لإوجػػ   
همر الشروا  ل ل كن و ر   عمو  وكا  كن ع،  ل  مـ وسةكا الحاػف كال،ػل  عػف ام اػ ؿ 

 ككذلؾ لـ و،كلكا ل ل حاوف كال ،لو  الا،م  الا لص كللس ء امحك ـ عم  ها ا .
ـى  ػػ  محػػؿ الاػػمؼ اػػسذكر امدلػػ  ال ػػ   اضػػد هػػذه ااراء ك  لسػػ ءان عمػػ  مػػ  ديػػدًٌ

م ضػػمس   مدلػػ  ال حاػػوف كال ،لػػو  الا،موػػوف كذلػػؾ مف الاػػمؼ  ػػ  هػػذه الماػػأل  ليًسػػ  
 ك أسؿ عم  ها س انا مؼ    ال حاوف كال ،لو  .
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 أدلة القائمين بأن الحاكم ىو العقل ؛
 - كجو  م  ذهلكا الو  لم  وأ  : ل،د  ماسل هدل  الما زل    

ةف    اػ ل  كلػػل الكةػػ ر عمػػ   ػركاـ اناػػ دنؿ لا،ػػكلاـ عمػػ  كحداسو ػػ  هكنن: 
كرلكلو ػػػػػ  لمػػػػػ  وشػػػػػ هدكس   ػػػػػ  هسةاػػػػػاـ كيوػػػػػرهـ مػػػػػف الامو،ػػػػػ  كهسػػػػػس  ا  مػػػػػف ااوػػػػػ ل 

[ ْٓل]طػ :ِلُوِلاي النهَياى[كدػ ؿ َُٗل] ؿ عمػراف:َلَياٍت ِلُوِلاي اِلَْلَباابِ  كالامم ل  ، ؿ
ًلػػؾى كدػػ ؿ  اػػ ل    [ُْٔل]الل،ػػر :لَقااْوٍم َيْعِقمُااونَ [ ْْل]الل،ػػر :َأَفااال َتْعِقمُااونَ كدػػ ؿ  ًةفَّ ً ػػ  ذى

ػػػًاوده  ػػٍم ى كىهيػػػكى شى ػػػ فى لىػػ ي دىٍمػػػ ه هىٍك هىٍل،ىػػػ  الاَّ ػػػف كى [ هم ع،ػػؿ كدػػػ ؿ  اػػػ ل  ّٕل]ؽللىػػًذٍكرىل ًلمى
كااوػػ ل عمػػ  هػػذا  [َُل]الممػػؾ:ِقاالُ َوَقاااُلوا لااو كنااا َنْسااَمُع أو َنعْ  ح كوػػ  عػػف ههػػؿ السػػ ر

الماسػػ   كوػػر  ػػ  ال،ػػر ف  مػػك كػػ ف الا،ػػؿ ن وػػدلاـ عمػػ  كجػػك  ذلػػؾ ةذا رجاػػكا ةلوػػ  لػػـ 
وكلاكا عم   رؾ انا دنؿ لا ل للوس  هف    ا ل  لـ واؿ شو   مػف الاػ لـ عػف دنلػ  

زاحػػ  الامػػؿ عػػساـ ك   ماوػػد عمػػ  كحداسو ػػ  كلػػـ و ػػرؾ ام،ػػ  اػػدل مػػ  ةكمػػ ؿ ع،ػػكلاـ كا 
اماػػل   ال ػػ  وسػػ  لاػػ  ماػػ ر اـ  مػػك لػػـ وجػػ  عمػػواـ اناػػ دنؿ لا،ػػكلاـ لػػ لسظر  ػػ  
هػػػذه امشػػػو ء لاػػػر  اممػػػر  ػػػ  ذلػػػؾ عػػػف كجػػػ  الحكمػػػ  كللطمػػػل    ػػػد  الا،ػػػكؿ ال ػػػ  

 .(ٖٗ)هعط هـ كس ركا لمسزل  اللا  ـ ال   ن  ح    ةل   كموؼ
عػػػوف هػػػذا الكػػػػمـ كلػػػوامـ ةف السػػػور   كالش شػػػ  مػػػف الشػػػػ  او  كػػػذلؾ هكردكا 

لَّػلى ًلػأىفَّ اهَّى  ىاىػ لى   كا دكه نول ل م  اول   الما زل     هذا الدلوؿ  ،ػ لكا: اٍلكيةَّػ رى عمػ  كى
ٍوػػًرهً  ـٍ كىيى ػػ ًهديكسى ي  ػػ  هىٍسةيًاػػًا ػػ  ويشى ـٍ عمػػ  كىٍحدىاًسوًًٌ ػػً  كىريليكًلوًَّ ػػً  ًلمى ؿى ًلاي،يػػكًلًا ـٍ اًنٍاػػً ٍدنى ـٍ  ىػػٍرًكًا

َأَفاال [ كدػ ؿ ْٓل]طػ :ِلُوِلاي النهَياى[كدػ ؿ َُٗل] ؿ عمػراف:اٍت ِلُوِلاي اِلَْلَباابِ َلَيا ،ػ ؿ 
َوَقاااااااُلوا لااااااو كنااااااا َنْسااااااَمُع أو [ ُْٔل]الل،ػػػػػػر :لَقااااااْوٍم َيْعِقمُااااااونَ [ ْْل]الل،ػػػػػػر :َتْعِقمُااااااونَ 

 .(ّٓ [َُل]الممؾ:َنْعِقلُ 
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 ومػػػ   كهاػػًذهـ لم،كلػػػ  الجماػػكرةن ةف الزركشػػ  س،ػػؿ عػػػدكلاـ عػػف هػػػذا الػػرهم 
 أار مف  را اـل ةذ د لكا ما ذروف عف مكا ، اـ لمما زل  لػأف ذلػؾ كػ ف  ػ  هكؿ همػرهـ 

 .لّٔ وـ رجاكا عس 
ا ةػ ؽ الا،ػمء :  ةف الحاف كال،ل  ه  ماأل  ذا وػ   ػ  ام اػ ؿل  ،ػد دؿ ثانياً 

السػػ    كدػػل  الكػػذ  المضػػر ككػػذلؾ حاػػف انومػػ ف كدػػل  الكةػػراف حاػػف السػػدؽ عمػػ  
دط  السظر عف كؿ ح ل   ،در مف عرؼ هك شػروا  هك يوػر ذلػؾ  كػ ف كيور ذلؾ م  

 .ل7ٖ ذا و  كالامـ ل  ضركرم
ةف مػػف ااػػ كل  ػػ   حسػػوؿ يرضػػ  السػػدؽ كالكػػذ  كدطػػ  السظػػر  ػػ   ثالثااًا:

ح،ػ  عػػف انع ،ػػ دال كالشػػرا   كيوػػر ذلػػؾ مػػف امحػػكاؿ  إسػػ  وموػػؿ ةلػػ  السػػدؽ كوػػؤوره 
هف مػػف رهل شاسػ  مشػػر   عمػ  الاػػمؾ  كلػوس ذلػؾ ةن لحاػػس   ػ  سةاػػ  ككػذلؾ سامػـ

ف كػ ف لحوػ  ن و كدػ   ػ  م، لمػ  ذلػؾ حسػكؿ  كهك د در عم  ةس، ذه  إس  وموؿ ةلو  كا 
يرض دسوكم كن هاركم لػؿ رلمػ  كػ ف و ضػرر ل ل اػ  كال اسػ  كلػوس ذلػؾ ةن لحاػس  

 .لّٖ    ذا  
   ػػرؽ : لػك كػ ف الاػم  ككركد اممػر كالساػػ  هػك مػدرؾ الحاػف كال،ػل  لمػرابعااً 

الا دؿ لوف مف هحاف ةلو  كها ء كلم  ك ف  اؿ   حاس  دلػؿ كركد الاػم  كلجػ ز مػف 
  اممػػر ل لماسػػو  كالساػػ  عػػف الط عػػ  كلجػػ ز ةظاػػ ر الماجػػز  عمػػ  وػػد الكػػذا  كن 
ام س  الحكـ ل،ل  الكذ  عم     ا ل  دلؿ كركد الام  كلكػ ف الكجػك  هوضػ  م كدةػ  

ذلؾ ة حػ ـ الراػؿ مػف حوػ  ةف السلػ  ةذا لاػ  كادعػ  الراػ ل  عم  الام ل كومـز مف 
كدعػػ  ةلػػ  السظػػر  ػػ  ماجز ػػػ   مممػػدعك هف و،ػػكؿ ن هسظػػر  ػػػ  ماجز ػػؾ مػػ  لػػـ وجػػػ  
عمػػ  السظػػػر ككجػػػك  السظػػػر م كدػػػؼ عمػػػ  ااػػػ ،رار الشػػػرع لػػػ لسظر  ػػػ  ماجز ػػػؾ كهػػػك 

 .لّٗ دكر
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آكػػؿ ملػػػ ح  ػػػ  كدلومسػػػ  عمػػ  هف انس ةػػػ ع ل لم كدػػػ ؿ الما زلػػػ  اوضػػ ن.. خامسااًا:
الا،ػػؿ هػػك هف انس ةػػ ع لاػػ  مسةاػػ  لػػوس  وػػ  كجػػ  مػػف كجػػكه ال،ػػل  ككػػؿ مػػ  هػػذه اػػلوم  
 حاس  مامكـ كالام     حاف م  هذه الوم  ه  هف المسةا   دعك ةلػ  الةاػؿ ك اػكي  
ةذ هػػ  يػػرض مػػف اميػػراض  ػػ ذا اس ةػػ  كجػػكه عساػػ   جػػرد مػػ  و، ضػػ  الحاػػف همػػ  هف 

 وػػ  كن شػػلا   ػػ  اس ةػػ ء كجػػكه ال،ػػل  عسػػ  سحػػك الكػػذ   هكػػؿ الة كاػػ  مسةاػػ   ػػم شػػلا 
كالجاؿ ككةر السام  هك مضر  عم  السةس هك عمػ  الدوػر مسػ  ةسمػ   كممسػ   ػ  هكػؿ مػ  

كلػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمواػ  كن  ػ   ن مضر   و  كلػك كػ ف  وػ  مةاػد  لػدلس    عمواػ 
 .لَْ)الام 

كاجلػػػ  لاوسػػػ  كشػػػكر المػػػساـل : ةف مػػػ  ولػػػل ل لا،ػػػؿ ... مسػػػ  مػػػ  وكػػػكف سادسااااً 
 .لُْ كانسس ؼل كدل  الظمـل  م وس  هف ورد الشرع لامؼ ذلؾ

 أدلة القائمين  بأن الحاكم ىو هللا
 الس،ػػػؿ جاػػػ  مػػػف هكردكهػػػ  ال ػػػ  الما زلػػػ  هدلػػػ  هيمػػػ  عمػػػ  الجماػػػكر رد ل،ػػػد

 هوض نل رهواـ نول ل ةلو  ذهلكا م  عم  ذلؾ لاد الحج  هد مكا وـ كالا،ؿ
ااو ل ال ػ  ذيكػرل ل،ػكلاـ: ةف الا،ػؿ  لػ   عف هج لكا  ،د امكؿ لدلوؿا هم عف

سمػ  الكػمـ  ػ  هسػ   ػ  ذا ػ  هػؿ   مووز كل   يػدرؾ  لػ  امشػو ء كوي كسػؿ الػ  الحجػ ل كا 
  لا،ػؿ لذا ػ  لػوس لػدلوؿ عمػ   حاػوف شػ ء  لِْ وا ،ؿ لإوج   شػ ءو  اػر هك  حرومػ 

سمػ  كن  ،لوح  كن حظر كن ةل حػ  ل كن واػرؼ شػ  ء مػف ذلػؾ ح ػ  وػرد الاػم   وػ ل كا 
الا،ؿ  ل   يدرؾ لا  امشو ء  ىويدرىؾ ل  حيافه كدل ه لاد هف ولل ذلؾ ل لام 
لّْ 

.
 

  ، ؿ: اامدم هج    كالرال  كالو ل  الو س   انا دنؿ كعف
 عف الو س  هف  اؿ   دلؿ كركد الشرع حاف لماس  هف ل   ام ..

 عػػػػ  عسػػػػدس  ةن مػػػػ  كرد اممػػػػر لػػػػ  كن ماسػػػػ  كعػػػػف الو لػػػػ  هسػػػػ  ن ماسػػػػ  لمط
 لمماسو  ةن م  كرد السا  عس 
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 كعم  هذا  م وم س  كركد اممر لم  ك ف مساو  كالسا  لم  ك ف مأمكرا ..
كعػػػف الرالػػػ  هسػػػ  ةسمػػػ  ومػػػـز هف لػػػك لػػػـ وكػػػف نم سػػػ ع ةظاػػػ ر الماجػػػز  عمػػػ  وػػػد 

 .لْْ الك ذ  مدرؾ اكل ال،ل  الذا   كلوس كذلؾ..
 -الجماكر هدل اـ كمسا :وـ ا ؽ 

َ ِ َيقُاااااصه اْلَحاااار  َوُىاااااَو َخْياااااُر اْلَ اِصاااااِمينَ : دكلػػػػ   اػػػػ ل  أوالً   لِإِن اْلُحْكاااااُم ِإال  
ِبيَن َحت ااى َنْبَعاَث َرُسااوالً كدكلػػ  عػز كجػػؿ  [ ٕٓ]انساػ ـ [ كلػػـ ُٓل]اناػػراء:َوَمااا ُكن ااا ُمَعااذِّ

َأَلااْم اط لػػ  اـ مػػ  ههػػؿ السػػ ر  و،ػػؿ ح ػػ  سركػػ  ع،ػػكن لكدػػ ؿ حك وػػ  عػػف المم كػػ   ػػ  
اااْنُكمْ  [ هػػػذه ااوػػػ ل كيورهػػػ   ػػػدؿ عمػػػ  اف الحجػػػ  لػػػزم اـ َُّل]انساػػػ ـ:َياااْأِتُكْم ُرُساااٌل مِّ

ااِريَن َوُمنااِذِريَن ِلااَئال  َيُكااوَن ِلمن اااِس ككػػذلؾ دكلػػ   اػػ ل  ل لاػػم  دكف الا،ػػؿ ل  َبِِّّ رهُساااًل مه
ٌة َبْعَد الرهُسلِ  َ ِ ُحج   .(ْٓ)[ُٓٔسا ء: ل] الَعَمى ا

ن ماس  لمكاجػ  ةن مػ  هكجلػ     اػ ل  كهمػر لػ  ك كعػد ل لا،ػ   عمػ   :ثانًيا
ن وامػػك  الا،ػػؿ ركػػ   ػػإذا لػػـ وػػرد اطػػ    ػػأم ماسػػ  لمكجػػك  وػػـ  ح،وػػؽ ال،ػػكؿ  وػػ  هف 

ةم  هف وكج  ذلؾ لة  د  هك ن لة  د  كمح ؿ هف وكجػ  ن لة  ػد   ػإف ذلػؾ علػ  كاػة  
ف ك ف لة  د   م  وامك ةم  هف  رج  ةلػ  المالػكد كهػك محػ ؿ ةذ و اػ ل  كو ،ػدس عػف كا 

اميػراض هك ةلػ  الالػػد كذلػؾ ن وامػك ةمػػ  هف  كػكف  ػ  الػػدسو  هك  ػ  اااػر  كن    ػػد  
لػػػ   ػػػ  الػػػدسو  لػػػؿ و اػػػ  لػػػ لسظر كالةكػػػر كالمار ػػػ  كالشػػػكر كوحػػػـر لػػػ  عػػػف الشػػػاكال 

مػف   واػرؼ لكعػده كالػره  ػإذا لػـ  كالمذال كن    د  ل   ػ  اااػر   ػإف الوػكا   ةضػؿ
 .لْٔ والر عس   مف هوف وامـ هس  وو   عمو ال

ِبيَن َحت اااى َنْبَعاااَث َرُساااواًل(لسػػػ  دكلػػػ   اػػػ ل   دػػػ ؿ ال،را ػػػ   ثالثاااًا:  َوَماااا ُكن اااا ُمَعاااذِّ
[ سةػػ  ال اػػذو  دلػػؿ اللاوػػ  وس ةػػ  ممزكمػػ  كهػػك الحكػػـ  ػػ ف دوػػؿ ل سػػ  سامػػـ ُٓ]اناػػراء:

حا ف كدػل  اناػ ء  دمسػ  محػؿ الضػركر  مػكرد الطلػ ع كلػوس محػؿ ل لضركر  حاف ان
 .(ْٕ)السزاعل
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َقاَل قِريُنُو َرب َنا َمآ َأْطَغْيُتُو َوَلِكن َكااَن ِفاى َلاَمٍل َبِعياٍد َقااَل د ؿ    اػ ل    رابعًا:
َ  َوَقااْد َقااد ْمُت ِإَلااْيُكم ِباْلَوِعيااِد َمااا ُيَبااد ُل اْلَقاا ٍم اَل َتْخَتِصااُموْا َلااَد َ  َوَمااآ َأَنااْا ِبَ ااال  ْوُل َلااَد

[ هم ن هؤااػػذ علػػدا لدوػػر ذسػػ  كن همساػػ  مػػف هجػػر مػػ  عممػػ  مػػف ِٗ-ِٕل]ؽ:لِّْمَعِبياادِ 
س ل  كلاذا دػ ؿ دلمػ   كدػد دػدمل ةلػوكـ ل لكعودلالم ضػمف ند مػ  الحجػ  كلمػكغ اممػر 

ذا  اػػذ كـ لاػػد ال ،ػػدـ  ماػػل لظػػ لـ لاػػمؼ مػػف وؤااػػذ الالػػد دلػػ ؿ ال ،ػػدـ ةلوػػ  كالساػػ  كا 
 .لْٖ لأمره كساو   ذلؾ الظمـ الذم  سزه   الح س  ك ا ل  عس 

هذا هشار م  ةا دؿ ل  الجماكر  ػ  هػذه الماػأل  كاػ أ     مػ  مدلػ اـ لسةػ  
ال حاػوف كال ،لػػو  الا،موػػوف  ػػ  ماػأل  حكػػـ ه اػػ ؿ الا،ػػمء  ػ  الملحػػ  الوػػ س  ةف شػػ ء 

    ا ل .
وراد الجماػكر هدلػ اـ ل أووػد مػ  امسػكا كلاد عرض هذه ااراء كالر  دكد عموا  كا 

الو     الماأل  ل ف مف امؿ مس دش اـ لا  كطػرح هدػكالاـ  واػ  لػأف  رو،ػ  مػساـ  م شػ  
مػػ  هدػػػكاؿ الما زلػػػ    ػػ  كجػػػكد حاػػػف كدػػل  ع،مػػػ  كلكػػػف ذلػػؾ ن واسػػػ   شػػػروا  ع،موػػػ  

 وف..لألحك ـ كن واس  لمزكـ الوكا  كالا،    م  مـز لوف اممر 
 -:وىذا الرأي ىو الرأي الثالث في المسألة ويستدل عميو بما يأتي

دؿ ال،ػػر ف الكػػروـ هسػػ  ن  ػػمـز لػػوف اممػػروف كهسػػ  ن وا دػػ  ةن لإراػػ ؿ الراػػؿ 
 كهف الةاؿ سةا  حاف كدلو  كدنل    ككف لأمروف:

ِبيَن َحت اى َنْبَعاَث َرُسا ة  دكل   ا ل    أما اِلول [ ُٓل]اناػراء:والً َوَما ُكن ا ُمَعاذِّ
ااٌة َبْعااَد الرهُساالِ ك ػػ  دكلػػ    َ ِ ُحج  ااِريَن َوُمنااِذِريَن ِلااَئال  َيُكااوَن ِلمن اااِس َعَمااى ا َبِِّّ ل رهُساااًل مه
َقاااُلوْا  ُكم َماا أُْلِقااَى ِفيَياا َفاْوٌج َساَأَلُيْم َخَزَنُتَيااآ َأَلاْم َياْأِتُكْم َناِذيرٌ ك ػ  دكلػ    [ُٓٔ]الساػ ء:
ُ ِمن ِّْىءٍ َبَمى َقْد   َ َل ا ْبَنا َوُقْمَنا َما َنز  [  مػـ واػألكهـ عػف ٗ-ٖل]الممػؾَجآَءَنا َنِذيٌر َفَكذ 

َياَمْعِّاَر اْلِجانِّ َواِنْناِس َأَلاْم ما لة اـ لما،ػؿ لػؿ لمسػذر كلػذلؾ دامػكا السػ ر كدػ ؿ  اػ ل   
وَن َعَمْيُكْم آَياِتي َوُينِذرُ  ْنُكْم َيُقصه وَنُكْم ِلَقآَء َيْوِمُكْم َىاذا َقااُلوْا ِّاِيْدَنا َعَماى َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّ
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[ َُّل]امساػ ـ:َأْنُ ِسَنا َوَغر ْتُيُم اْلَحَيوُة الدهْنَيا َوِِّيُدوْا َعَمى َأنُ ِسِيْم َأن ُيْم َكاُنوْا َكااِفِرينَ 
نُكْم َيْتمُاوَن َعَماْيُكْم َءاَيااتِ كدكل   ا ل    َربُِّكاْم َوُيناِذُروَنُكْم ِلَقاآَء َياْوِمُكْم  َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّ

بهاااَأ ُمْيِماااَأ اْلقُااارََ ِبُ ْماااٍم َوَأْىُمَياااا [ كدكلػػػ   اػػػ ل  ُٕل]الزمػػػر:َىاااَذا ِذلاااَأ َأن ل اااْم َيُكاااْن ر 
[ كعمػ  هحػد ال،ػكلوف كهػك هف وكػكف الماسػ  لػـ وامكاػـ لظمماػـ ُُّل]امساػ ـ: َغاِفُمون

  عمػ  امسػموف هف ه اػ لاـ كشػركاـ ظمػـ دلػو  دلػؿ دلؿ ةرا ؿ الراؿ   ككف ااوػ  دالػ
اللاوػػػ  كهسػػػػ  ن واػػػػ دلاـ عموػػػػ  ةن لاػػػد انراػػػػ ؿ ك كػػػػكف هػػػػذه ااوػػػ   ػػػػ  دنل اػػػػ  عمػػػػ  

ِصايَبٌة ِبَماا َقاد َمْت َأْياِديِيْم اممروف سظور ااو  ال ػ   ػ  ال،سػص   َوَلاْوال َأن ُتِصايَبُيم مه
 لِإَلْيَنااااا َرُساااااواًل َفَنتِِّبااااَع آَياِتااااَأ َوَنُكاااااوَن ِمااااَن اْلُماااااْؤِمِنينَ  َفَيُقولُااااوْا َرب َنااااا َلاااااْوال َأْرَسااااْمتَ 

[ هػػذا وػػدؿ عمػػ  هف مػػ  دػػدمل هوػػدواـ اػػل  لسػػزكؿ المسػػول  لاػػـ كلػػكن ْٕ]ال،سػػص:
دلحػػػ  لػػػـ وكػػػف اػػػلل  لكػػػف ام سػػػ  ةسػػػ ل  المسػػػول  نس ةػػػ ء شػػػرطا  كهػػػك عػػػدـ مجػػػ ء 

شػػرط  أسػػ لاـ اػو  ل مػػ  عممػػكا الراػكؿ ةلػػواـ  مػذ جػػ ء الراػػكؿ ةسا،ػد الاػػل  ككجػد ال
 .لْٗ كعكدلكا ل مكؿ كااار

كهك دنل   عم  هف الةاػؿ  ػ  سةاػ  حاػف كدلػو    كووػر وأما اِلصل الثاني: 
ُ َأَمَرَنا ِبَياا ُقاْل ِإن  جدا ك،كل   ا ل     َ َذا َفَعُموْا َفاِحًِّة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَمْيَيآ َءاَباَءَنا َوا َواِ 

َ اَل   َ َ ِ َما اَل َتْعَمُموَن ُقاْل َأَماَر َربِّاي ِباْلِقْساِط َوَأِقيُماوْا ا َيْأُمُر ِباْلَ ْحِّآِء َأَتُقوُلوَن َعَمى ا
يَن َكَماا َباَدَأُكْم َتُعاوُدوَن َفِريًقاا َىاَدَ  ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكالِّ َمْساِجٍد َواْدُعاوُه ُمْخِمِصايَن َلاُو الادِّ

َ ِ َوَيْحَسااُبوَن َوَفِريًقاا َحار  َعَماْيِيُم  اَياِطيَن َأْوِلَياآَء ِمان ُدوِن ا االَلُة ِإن ُياُم ات َخاُذوا الِّ  الل 
ْيَتُدونَ  َياَبِنىَءاَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُموْا َواَِّرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإن اُو اَل  َأن ُيم مه

ْزِر ُقْل ِىاى ُيِحبه اْلُمْسِرِفيَن ُقْل َمْن  َ ِ ال ِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلط يَِّباِت ِمَن الرِّ َحر َم ِزيَنَة ا
ُل اَلَياِت ِلَقاْوٍم َيْعَمُماونَ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَأ ُنَ صِّ  ِلم ِذيَن َءاَمُنوْا ِفي اْلَحَيوِة الده

َواِحَش َماا َ َياَر ِمْنَياا َوَماا َبَطاَن َواِنثْاَم َواْلَبْغاي ِبَغْياِر اْلَحارِّ َوَأن ُقْل ِإن َما َحر َم َربِّاَي اْلَ ا
َ ِ َمااااااااا اَل  ْل ِبااااااااِو ُساااااااْمَطانًا َوَأن َتُقولُااااااااوْا َعَماااااااى ا َ ِ َماااااااا َلااااااااْم ُيَنااااااازِّ ُتِّاااااااِرُكوْا ِبااااااااا
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[  ػػػأالر اػػػلح س  هف  اماػػػـ   حشػػػ  دلػػػؿ ساوػػػ  عسػػػ  كهمػػػر ّّ-ِٖل]امعػػػراؼ:َتْعَمُماااونَ 
لإج س لػػػ  لأاػػػذ الزوسػػػ  كالة حشػػػ  هاسػػػ  هػػػ  طػػػكا اـ ل للوػػػل عػػػرا  الرجػػػ ؿ كالساػػػ ء يوػػػر 

َ اَل َياااْأُمُر ِباْلَ ْحِّاااآءِ دػػروش وػػػـ دػػػ ؿ  اػػ ل      َ ل هم ن وػػػأمر لمػػػ  هػػك   حشػػػ   ػػػ  ِإن  ا
سػػػ  ن ماسػػػ  لككسػػػ    حشػػػ  ةن  امػػػؽ الساػػػ  لػػػ   الا،ػػػكؿ كالةطػػػر كلػػػك كػػػ ف ةسمػػػ  عمػػػـ كا 

ةف   ن وػػأمر لمػػ  وساػػ  عسػػ  كهػػذا وسػػ ف عػػف الػػ كمـ لػػ   حػػ د  لسػػ ر ماسػػ  الكػػمـ
الا،ػػمء  ضػػم عػػف كػػمـ الازوػػز الحكػػوـ كهم    ػػد   ػػ  دكلػػ  ةف   ن وػػأمر لمػػ  وساػػ  
 عس   إس  لوس لماس  ككس    حش  عسدهـ ةن هس  مسا  عس  ن هف الا،كؿ  ا ةحش 

كال،اػػط عسػػدهـ هػػك المػػأمكر لػػ  ن هسػػ  [ ُقااْل َأَمااَر َربِّااي ِباْلِقْسااطِ وػػـ دػػ ؿ  اػػ ل  ]
 داط    سةا   ح،و،  الكمـ دؿ همر رل  لم  همر ل ل

ْزرِ وػـ دػػ ؿ] َ ِ ال ِتااي َأْخااَرَج ِلِعَباااِدِه َواْلط يَِّباااِت ِمااَن الاارِّ [ دؿ ُقااْل َمااْن َحاار َم ِزيَنااَة ا
  لعم  هس  طو  دلؿ ال حروـ كهف كسؼ الطو   و  م س  مف  حروم  مس ؼ لمحكم

[ كلػك كػ ف ككساػ  ُقْل ِإن َما َحر َم َربَِّي اْلَ َواِحَش َماا َ َياَر ِمْنَياا َوَماا َبَطانَ وـ د ؿ]
 ػكاحش ةسمػ  هػك ل امػؽ ال حػروـ لاػ  كلواػػل  ػكاحش دلػؿ ذلػؾ لكػ ف ح سػؿ الكػمـ دػػؿ 
ومػ  كلدوػ  لمسزلػ   ةسم  حـر رل  م  حـر ككذلؾ  حروـ انوـ كاللد   ككف ذلػؾ   حشػ  كا 

 لشرؾ شرك   اك شرؾ    سةا  دلؿ السا  كلادهككف ا
 مػػػف دػػػ ؿ ةف الة حشػػػ  كال،لػػػ    كااوػػػ ـ ةسمػػػ  سػػػ رل كػػػذلؾ لاػػػد الساػػػ   اػػػك 
لمسزل  مف و،كؿ الشرؾ ةسم  سػ ر شػرك  لاػد الساػ  كلػوس شػرك  دلػؿ ذلػؾل كمامػكـ هف 
لػو  هذا كهذا مك لره سروح  لما،ؿ كالةطر    لظمـ ظمػـ  ػ  سةاػ  دلػؿ الساػ  كلاػده كال،

دلػػو   ػػ  سةاػػ  دلػػؿ الساػػ  كلاػػده كالة حشػػ  كػػذلؾ ككػػذلؾ الشػػرؾ ن هف هػػذه الح،ػػ  ؽ 
 س رل ل لشرع كذلؾل

ساـ الش رع كا ه  لساو  عسا  دلح  ةل  دلحا   كػ ف دلحاػ  مػف ذا اػ  كازدادل 
الػ ره للدضػا  كلدػض   عماػ  كمػ   دلح  عسد الا،ؿ لسا  الر   ا ل  عسا  كذم  لاػ  كا 
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ؽ كال كحوػد كم، لمػ  ساػـ المػساـ ل لوسػ ء كالشػكر حاػف  ػ  سةاػ  كازداد هف الادؿ كالسػد
الػػػػ ره لمحل ػػػػ  ذلػػػػؾ كمحلػػػػ   حاػػػػس  ةلػػػػ  حاػػػػس  لػػػػأمر الػػػػر  لػػػػ  كوس  ػػػػ  عمػػػػ    عمػػػػ  كا 

 كهذا دلوؿ عدـ ال مـز لوف اممروفل.لَٓ   عم 
وػػـ ةف هسػػح   هػػذا الػػرهم كػػذلؾ هكردكا عمػػ  مػػف هسكػػر اندراؾ الا،مػػ  عمػػ  

 وأ  : كج  انطمؽ م 
دوؿ للاض امعرا  كدد هاػمـ لمػ  عػرؼ دعك ػ  عػف هم شػ ء كمػ  رهوػل ااااااا  

مسػػ  ممػػ  دلػػؾ عمػػ  هسػػ  راػػكؿ   دػػ ؿ مػػ  همػػر لشػػ ء  ،ػػ ؿ الا،ػػؿ لو ػػ  ساػػ  عسػػ  كن 
سا  عػف شػ ء  ،ػ ؿ الا،ػؿ لو ػ  همػر لػ  كن هحػؿ شػو    ،ػ ؿ الا،ػؿ لو ػ  حرمػ  كن حػـر 

ر ةل  هذا امعرال  كسػح  ع،مػ  ك طر ػ  كدػك  ةوم سػ  شو    ، ؿ الا،ؿ لو   هل ح    سظ
كااػػ دنل  عمػػ  سػػح  دعك ػػ  لمط ل،ػػ  همػػره لكػػؿ مػػ  حاػػف  ػػ  الا،ػػؿ ككػػذلؾ مط ل،ػػ  
 حمومػػػ  ك حرومػػػ  كلػػػك كػػػ ف جاػػػ  الحاػػػف كال،ػػػل  كالطوػػػ  كالالػػػ  مجػػػرد  امػػػؽ اممػػػر 

،ػكؿ كجد ػ  كال حروـ ل  لػـ وحاػف مسػ  هػذا الجػكا  كلكػ ف لمسزلػ  هف و كالسا  كانل ح 
 .لُٓ وأمر كوسا  كولو  كوحـر كهم دلوؿ    هذاال

 القول المختار
ن زاؿ ههػػؿ امدطػػ ر د طلػػ  ومػػدحكف المحاػػف كوػػذمكف الماػػ ء لا،ػػكلاـ مػػف 
َـّ مػػف هاػػ ء كهػػؿ  ذى ػػدىحى مػػف هحاػػف كى دكف مار ػػ  الشػػرا   لػػؿ مػػف موػػز مػػف السػػلو ف مى

 اـ دلػػػؿ لاو ػػػ  كاػػػػمكه مػػػدح ههػػػؿ الج هموػػػ  محمػػػدا سػػػم    عموػػػػ  كاػػػمـ  ػػػ  جػػػ همو
السػػ دؽ اممػػوف ةن مساػػ  هدركػػل ع،ػػكلاـ حاػػف السػػدؽ كهسػػ  ومػػدح مػػف ا سػػؼ لػػ  ل 
كهؿ ذمكا عردكل  ةن لكذل  كامؼ مكاعوػده ال ػ  هدركػكا لا،ػكلاـ دلحػ  وػـ جػ ء اناػمـ 
م،ػػػررا لاػػػذه الةطػػػر  الاػػػموم  ن واػػػ لؼ  واػػػ  هحػػػد ح ػػػ   ةػػػرؽ ههػػػؿ اناػػػمـ شػػػوا  كمػػػ  

سشأل الاداكال كش  ال اس ل  ،ػ ؿ  ردػ  مػف امشػارو  سحػف ساػمـ هف  ةردل اممـ ك 
الا،ػػؿ وػػدرؾ الحاػػف كهػػك سػػة  كمػػ ؿ كوػػدرؾ ال،لػػو  كهػػك سػػة  س،ػػص  حػػ  ـ الطػػ    
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مػػػوم م سػػػػؼ لسػػػة  كمػػػػ ؿ ع،ػػػم كمػػػػ در م سػػػؼ لسػػػػة  س،ػػػص ع،ػػػػ ؿ كدػػػد اع ػػػػرؼ 
  ن مح،،ػػكهـ لػػأف سػػة  الػػس،ص هػػ  ال،ػػل  الا،مػػ  لمػػ  هكرد عمػػواـ ماػػ لةكهـ هسػػ  حوػػ

وػػدرؾ الا،ػػؿ حاػػس  كن دلحػػ   وجػػكز هف ولاػػ    راػػم كػػذالوف  ،ػػ لكا هػػذه سػػة  س،ػػص 
 ن  جكز عم    دمس  كا ، ـ مف ا لة ـ    ةول ل ال،ل ...

ل،ػػد سلػػ    اػػلح س  ك اػػ ل  لاػػض الم ػػأاروف  حػػرر محػػؿ الاػػمؼ كدػػ ؿ ةف 
اػػمؼ كك ػػ  الم ،ػػدموف المول ػػوف ن وػػدامكف المػػدح عػػ جم كانو لػػ   جػػم  ػػ  محػػؿ ال

مساـ مس دو  لاذا سداء ومأل امام ع...   ل ح،وؽ هس  ن اػمؼ لػوف الةػرو،وف كن شػ، ؽ 
ك ح،و،ػػ  هف السػػ  وف هول ػػكا ةدراؾ الا،ػػؿ لسػػة  الكمػػ ؿ كسػػة  الػػس،ص كمػػف المامػػكـ هف 
ماسػػ  ككساػػ  سػػة  كمػػ ؿ هسػػ  ومػػدح مػػف ا سػػؼ لاػػ  كككساػػ  سػػة  س،ػػص هسػػ  وػػذـ مػػف 

مػراد مدحػ  كذمػ  مػف الالػ د ةذ الدػرض هف هػذا دلػؿ كركد الشػرا   كهػذا ا سػؼ لاػ  كال
هػك عػوف مػ  د لػ  مػػف هولػل ال حاػوف كال ،لػو  الا،مػ   إسػػ  دػ ؿ الحاػف مػ  واػ حؽ مػػف 
ا سػػؼ لػػ  المػػدح كواػػ حؽ مػػف ا سػػؼ لػػ ل،ل  كالػػذـ كي وػػ  الاػػمؼ هف المولػػل دػػ ؿ 

مػدح كالػذـ وسػ   اػمو   حاف كدلو  كالس    د ؿ سة  كم ؿ كسة  س،ص كهػذا هم ال
ةو لػػ  عػػ جم مسػػ  مك  ػػأ  لممحاػػف كلمماػػ ء عمػػ  ةاػػ ء    ػػإف ههػػؿ الج هموػػ  مػػ  كػػ سكا 
و،سػػدكف ةن الوسػػ ء مػػف الالػػ د لمػػ  وةامكسػػ  مػػف المكػػ ـر كلػػذا دػػ ؿ راػػكؿ   سػػم    
عموػػػػ  كاػػػػمـ نلسػػػػ  حػػػػ  ـ لمػػػػ  د لػػػػل ةف هل هػػػػ  كػػػػ ف وطاػػػػـ الطاػػػػ ـ  ةف هلػػػػ ؾ راـ همػػػػرا 

 .لّٓ كهك المدحل عم  هف المول وف لـ وسرحكا    ك لاـ ل نو ل  ع جم لِٓ  أدرك ل
كن ل لا،ػػػ    جػػػم ةسمػػػ  جػػػ ءل هػػػذه الالػػػ ر   ػػػ  كػػػمـ السةػػػ   لمػػػ  ساػػػلكه ةلػػػػ  
المول وف  ،مس  سحف ةس  وس   امو  المدح ل لحاػف ةو لػ  مػف الالػ د لمػف هحاػف كلػوس 

ض     كػؿ شػروا  شػرعا    كلػذا لػـ و،ػؿ المراد انو ل  مف   دطا  ةذ الماأل  مةرك 
هحد مف المول وف ةف الا،ؿ ودرؾ الا،ػ    جػم ةذ ن  اػرؼ هحكػ ـ ااجػؿ ةن مػف راػؿ 

سم  الا،ؿ ودرؾ دل  الظمـ لماس  هس  وا حؽ   عمػ  الػذـ مػف الالػ د ل   لاد ال شرو  كا 
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ا لاػػذا كمالػػرا ن سػػ    لػػ ل،لو  هك لسػػة  الػػس،ص هك لسػػة  الكمػػ ؿ كالشػػرع جػػ ء م،ػػرر 
ل لا،ػػ   اماػػركم كالوػػكا  اماػػركم كامكؿ لػػألكؿ كالوػػ س  لموػػ س  كلاػػذا عر ػػل ا ةػػ ؽ 

 .لْٓ الةرو،وف المول وف كالسة   عم  ةدراؾ الا،ؿ لم  ذكر
كاعمػػـ هف المول ػػوف هكوػػر اممػػ  لػػوس هػػـ الما زلػػ  ...   ػػ عمـ هسػػ  لػػـ ولػػؽ لاػػد 

ل ،لػػو     ػد  ةذ لاػػد حكػـ الشػػرع لػـ ولػػؽ  ،ػرر الشػروا  لماػػأل  الاػمؼ  ػػ  ال حاػوف كا
لما،ؿ مج ؿ    ةول    لش ء مف امحك ـ ةسمػ  هػذه املحػ    رضػو  ملسوػ  عمػ  اسةػراد 

لٓٓ الا،ؿ عف الشرع
. 

ساـ د ؿ الما زل  ل ل حاوف كال ،لػو  كلكػساـ دػ لكا هوضػ ن " ةف كجػك  المسػمح  
  هف سامػػـ ع،ػػم ةف هػػذا الةاػػػؿ كدػػل  المةاػػد  م ،ػػرراف  ػػ  الا،ػػؿ؛ ةن هسػػ  لمػػ  لػػـ ومكٌسػػ

مسػػػػمح  كذلػػػػؾ مةاػػػػد  ل لاػػػػ     اػػػػ ل  ةلوسػػػػ  الراػػػػؿ لوار كسػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف حػػػػ ؿ هػػػػذه 
ام اػػ ؿ  وككسػػكا دػػد جػػ ؤكا  ل ،روػػر مػػ  دػػد ركلػػ     اػػ ل   ػػ  ع،كلسػػ  ل ك ةسػػوؿ مػػ  دػػد 
 ،ػػرر  واػػ  ل كسػػ ر الحػػ ؿ  ػػ  ذلػػؾ ك لحػػ ؿ  ػػ  امطلػػ ء ةذا دػػ لكا ةف هػػذا الل،ػػؿ وسةػػ  

لػػؾ وضػػر ككسػػ  دػػد عممسػػ  دلػػؿ ذلػػؾ ةف د ػػ  الضػػرر عػػف الػػسةس كاجػػ  ل كجػػر السةػػ  كذ
الػػػ  الػػػسةس حاػػػف ل  كمػػػ  ن وكػػػكف كالحػػػ ؿ مػػػ  دمسػػػ ه دػػػد ه ػػػكا لشػػػ ء ماػػػ لؼ لما،ػػػؿ ل 

 .لٔٓ  كذلؾ ح ؿ هؤنء الراؿ"
 ،ػػكلاـ هػػذا وؤكػػد رضػػكااـ  ػػ  المحسػػم  السا  وػػ  نراد  السسػػكص الشػػرعو  

 كمؼ.مف هجؿ الحكـ عم   اؿ الم
كد لكا هوض ن: "كام  ال ةضؿ  م  مف ح  ام،    ةن كدػد  ةضػؿ عموػ  كهحاػف 
ةلوػػػػ  لضػػػػرك  المسػػػػ    كانحاػػػػ فل كالاػػػػكض وكسػػػػم     اػػػػ ل  الػػػػ  المكمػػػػؼ كيوػػػػر 
المكمػػػػػػػؼ ل كهمػػػػػػػ  الوػػػػػػػكا   ممػػػػػػػ  ن حػػػػػػػظ  وػػػػػػػ  لدوػػػػػػػر المكمػػػػػػػؼل كالمكمػػػػػػػؼ ماػػػػػػػ ص 

لٕٓ لإا ح، د 
. 

محسػكؿ عمػ  الوػكا  كالا،ػ   كهػؿ كهذا ودؿ عم  هف ال كموػؼ عسػدهـ شػرط ل
ال كموػػؼ ةن كركد الاػػم  ل محكػػ ـ لولػػكل ك ح،ػػؽ انا لػػ ر كانلػػ مء عمػػ  المكمةػػوفال 

 ك   ا ل  هعمـ.
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 ادلبحث انثاني
ادلسائم انتي بنيت عهى اإلختالف يف 

 مسأنة احلاكم.
 وفيه ثالثظ مطالب

 المطلب األول: مدألظ ذكر المنطم .
 ظ جواز فتور الذريطظ.المطلب الثاني: مدأل

المطلب الثالث: حكم أفطال الطقالء قبل ورود 
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 االولادلطهب 
 
ْ
عِم

ْ
ن
ُ
 لٖٓ مسأنة شكر ادل

ةف الكمـ عف ماأل  شػكر المػساـ ليسػ  هوضػ ن عمػ  مكضػكع ال حاػوف كال ،لػو  
الا،مووفل كمف الامم ء مف د ؿ لأس  م سػزؿ عػف هػذه الماػأل  كمػساـ مػف دػ ؿ لأسػ    ػرع 

   م  ح،و،  هذا الامؼ كم ذا و،سد لشكر المساـال ا  لل
 :وماىيتو حقيقة الِّكرأواًل: 

ػػػ كهسػػػؿ  لكمػػػف   المجػػػ زا  كالوسػػػ ء الجموػػػؿ لل لضػػػـ عر ػػػ ف انحاػػػ ف كرالشي
ظا ره  كهحاػف الوسػ ء الاجػز عػف  لكح،و،   الاجز عف الشػكر لالشكر  سكر السام  كا 

مىٍوػؾى هسػل كمػ    ةحس ء الوسػ ء دػ ؿ عموػ  السػم  كالاػمـ ََ نى هيٍحًسػ  وىسىػ ءن عى عمػ  أَثْتنَتْيت
سمػػ  هسػػل المحػػوط لاػػ  كحػػدؾ.. لٗٓ لسىٍةًاػػؾى   هم ن هحػػوط لمح مػػدؾ كسػػة ل هلكهو ػػؾ كا 

كشػػػكر   كلػػػػ هلل كهلل كسامػػػػ    كلاػػػ  شػػػػكرا" كشػػػػكراس " كشػػػككره كووػػػػر الشػػػػكر كالشػػػػكر 
كالحمػد وكػكف  لػإزاء السامػ ل شػكر وكػكف كسػة " ل لماػ فالك لحمد كلكسػ  وا لةػ   ػ  هف 
 .لَٔ كسة  ل لما ف لإزاء الشج ع 

 -داموف: عم كمةاكـ الشكر وس،اـ 

امكؿ/ الشػػػػكر المدػػػػكم  كهػػػػك كسػػػػؼ الجموػػػػؿ عمػػػػ  جاػػػػ  ال اظػػػػوـ كال لجوػػػػؿ 
 ف؛ل لما ف كالجس ف كامرك 

هم ااػػ ام ؿ جموػػ  مػػ  هساػػـ    اػػ ل  عمػػ  الالػػد : (الوػػ س / الشػػكر الار ػػ 
مػػ  كسػػرؼ السظػػر عػػف مشػػ هد  مسػػسكع    لواػػ دؿ لاػػ  عمػػ  سػػ ساا   ومػػ  امػػؽ مج

كالاػػم  ةلػػ   م،ػػ  هكامػػره كاسذارا ػػ  كالماػػ ف عمػػ  ال حػػد  لػػ لساـ كالوسػػ ء الجموػػؿ عمػػ  
ل دػػػػ ؿ مكلواػػػػ  كعمػػػػ  هػػػػذا الماسػػػػ  كرد  ػػػػ  الك ػػػػ   الازوػػػػز كسػػػػؼ الشػػػػ كروف ل ل،مػػػػ 

وُر   ا ل 
ُ
ك

َّ
ْن ِعَباِدَى الش ِليٌل ّمِ

َ
 .لُٔ [ ُّالأ: (] َوق

 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

كهػػػذا اماوػػػر هػػػك الماسػػػ  انسػػػطمح  الػػػذم ذيكػػػر عسػػػد عممػػػ ء الشػػػرع كهػػػك 
 م،سكدهـ لشكر المساـ..

ااػ ام ؿ جموػ  مػ  اساػـ    اػ ل  عمػ  الالػد  ومػ   : واس فِّكر المنعم ِّرعاً 
جم  كسرؼ السظر ال  مشػ هد  مسػسكع    لواػ دؿ لاػ  عمػ  سػ ساا  كالاػم  مامؽ 

 .لِٔ الما ف ال  ال حد  ل لساـ كالوس ء الجموؿ عم  مكلوا سذار   ك ا  كامره ك هال   م،  
حاػػ س  لكدوػػؿ شػػكر لّٔ كدوػػؿ لػػأف شػػكر المػػساـ هػػك الوسػػ ء عموػػ  لػػذكر  ن ػػ  كا 

 .لْٔ الالد لرل  هك ةا ام ؿ سام  ال   هساـ عمو  لا     ط ع  
كهمػػػ  الما زلػػػ   ،ػػػد عٌر ػػػكا  السامػػػ  كالمػػػسًاـ كالشػػػكر وػػػـ هكردكا لاػػػد ذلػػػؾ ماسػػػ  

 المساـ عسدهـ؛  ، لكا:شكر 
السامػػ : هػػ  كػػؿ مسةاػػ  حاػػس  كاسػػػم  الػػ  الدوػػر ةذا دسػػد   عماػػ  لاػػ  كجػػػ  

 .لٓٔ انحا ف ةلو ... كمف ح،ا  هف وا حؽ عموا  الشكر
كالمساـ : هػك   عػؿ السامػ  ؛ كػ لمكـر كالمجمػؿ كالمحاػف  ػم وػزاد  ػ   ةاػوره 

 .لٔٔ عم  هذا
 .لٕٔ ضر  مف ال اظوـكالشكر: هك انع راؼ لسام  المساـ ل م  

وػػـ دػػ لكا لاػػد ذلػػؾ: هف هػػذا الضػػر  مػػف الشػػكر لػػوس واػػ ح،  ةن    اػػ ل ؛ 
مسػػ  ةسمػػ  وػػؤدل عمػػ  سا وػػ  مػػ  ومكػػف مػػف ال ػػذلؿ ل كذلػػؾ ن وياػػ حؽ ةن عمػػ  هسػػكؿ 
الػػساـ ل كال،ػػ در عمػػ  هسػػكؿ الػػساـ لػػوس ةن    اػػ ل ل  مػػذلؾ ةاػػ ص لإاػػ ح، ؽ هػػذا 

 .لٖٔ الضر  مف الشكر
ػػػػؿى مػػػػف هػػػػذه ال اػػػػ روؼ هف شػػػػكر المػػػػساـ هػػػػك هف وس،ػػػػ د الالػػػػد كواضػػػػ    ح سَّ

 كو ذلؿ لرل  كوشكره عم  سام ل كوا امؿ جكارح  كوااره  لط ع    ا ل .
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  لاػػػؤاؿ الػػػذم وكضػػػ  هسػػػؿ الماػػػ ل  ال ػػػ  سحػػػف لسػػػدده  هػػػك: هػػػؿ ةف هػػػذه 
 كدػؼ امشو ء ال   كردل     اروؼ الشػكر كاجلػ  عمػ  الالػد ل لا،ػؿ هك ةف كجكلاػ  م

 عم  دلوؿ الام  كهك كركد الشرع لذلؾال
كالجػػػكا  هػػػك ةف ههػػػؿ الةػػػرؽ كالمػػػذاه  اا مةػػػكا  ػػػ  هػػػذه الماػػػأل  لسػػػ ءان عمػػػ  

 : ةا م اـ    ال،كؿ ل ل حاوف كال ،لو 
  ل،  مكف ل ل حاوف كال ،لو  الا،مووف د لكا لأف شكر المساـ كاج  ل لا،ػؿل كهػـ 

رهم هػػؤنء وجػ  عمػػ  الالػػد ع،ػػمن هف واػػرؼ ل كعمػػ  لَٕ كلاػػض الشػػ  او  لٗٔ الما زلػ 
 الس س  كوشكره.

كمػػػف كا ،اػػػـ الػػػ  هف شػػػكر  لُٕ كذهػػػ  سةػػػ   ال حاػػػوف كال ،لػػػو  مػػػف امشػػػ عر 
المػػػساـ ن وجػػػ  ع،ػػػمن لػػػؿ هػػػك م كدػػػؼ عمػػػ  كركد الاػػػم ل كهػػػك مػػػ  ها ػػػ ره هسػػػح   

لحػ كـ هػك المذه  الو ل  الػذوف لػـ وسةػكا ال حاػوف كال ،لػو  مطم،ػ  كمػ  ذلػؾ دػ لكا لػأف ا
 .لِٕ   ر  الا لموف كأل  مسسكر الم  رودم مف الحسةو  كالزسج س  مف الش  او 

كهم  عف هدل  هذه امدكاؿ ال    لس هػ  كػؿ مػف الجماػكر كالما زلػ   اػ   كممػ  
كهػذه جممػ  مػف   لم  ج ء    ماأل  ال حاػوف كال ،لػو  ال ػ  مػرل  ػ  المطمػ  الاػ لؽ

 .لوف الةرو،وف  وم  و امؽ لا  المس دش ل كامدكاؿ ال   جرل
 ؛مسػ   هم الشػكر لػك كجػ   ل لا،ػؿ  مة  ػد ؛ لػوس كاجلػ  ع،ػم :  قال الحن ياة

 :ل،لح  كاذ ك ف لة  د   أم  هلل  ا ل  اك لمالد    الدسو  اك انار  كه  للطمف الال 
عػػف الة  ػػد   لطػػؿ اف  اػػلح س  ك اػػ ل هم هػػذه انداػػ ـ الوموػػ  ل طمػػ  ل ا لوػػ  

ف لة  د  هلل  ا ل  كالمش،     الدسو  نف مف شكره  اػؿ الكاجلػ ل ك ػرؾ المحرمػ ل وكك 
الا،موػػػ  كهػػػ  مشػػػ،  ك اػػػ  سػػػ جز نحػػػظ لمػػػسةس  وػػػ  كمػػػ  وكػػػكف كػػػذلؾ  مػػػوس لػػػ     ػػػد  
دسوكو   لطؿ اف وككف لة  ػد  لمالػد  ػ  الػدسو  كعػدـ ااػ ،مؿ الا،ػؿ لػأمكر اناػر  مساػ  

 .لّٕ لو   لطؿ اف وككف لة  د  لمالد    انار مف الدو  الذم ن مج ؿ لما،ؿ  
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ل كهكردكا ي لػ  هدلػ  ةف شػكر المػساـ يوػر كاجػ  ع،ػم كػذلؾ  :وقال المالكية
   : دكلػػػ   اػػػ ل  :ال حاػػػوف كال ،لػػػو  كمساػػػ 

ا
 َرُ اااو 

َ
ااا  َِ ْب

َ
اااَ ُ ََّ َْ  

َ
َّ ن ِ

ّ
اااح َِ اااا ُم

َّ
 

ُ
اناػػػراء: ] لَوَماااا َّ

َِوَن َوُم اا اػػ ل  كدكلػػ   [ُٓ اا ِ
ّ

ش شَ  مُّ
ا
ُ اا  ُ ااِل رُّ َُّ اا َ ال ِْ ُّ 

ٌ
ااا َّْ َُ  ِ

ااُ اةَّ
َ
َِ َعه ااا

َّ
 ِلل 

َ
ااون

ُ
 َكك

َّ
 

َ
 ل]ِحِروَن ِلااال

كهمػ  الما،ػكؿ ةا دنؿ ع،مػ  لألحسػ ؼ  ،ػ لكا  ككذلؾ هكردكا مم  مر مف [ُٓٔالسا ء: 
 .لْٕ ...كال،ام ف ل طمف كم  الؽ  للة  د  ن  اك لك كج  هم  لة  د  هك

 .لٕٓ اجل  اما  ن ع،م : ةف شكر المساـ ك  قال الِّافعيةوكذا 

شػػكر المػػساـ كاجػػ  ل لشػػرع  ػػ  دكلسػػ  كدػػكؿ ههػػؿ  ل أ اف ماػػ: وقااال الحنابمااة
 .لٕٕ لهف الا،ؿ ن وكج  لسس  شو   كن وحرم ك لٕٔ امور كانشارو ل

ِّاكر  كمػف لػدو  مػ  دطػ  هسػح لس  عمػ  هسػ  ن وجػكز ساػا : ةل اىرياا وقال
 .لٖٕ ...   الا،ؿ هسم"ن الوؿ ةل  ةل ح    كهف كةر المساـ المنعم

 -وـ ا ؽ الظ هرو  لاد كمماـ هذا م  وأ  :
 ساػػأؿ د  ػػؿ هػػذا ال،ػػكؿ الة اػػد  س،ػػكؿ لػػ  مػػ   ،ػػكؿ  ػػ  رجػػؿ ااػػ س،ذ طةػػم دػػد 
هشػػػرؼ اماػػػد عمػػػ  ا  رااػػػ   رلػػػ ه كن ه  لػػػ  كن هـ كن مػػػ ؿ  أحاػػػف  رلو ػػػ  وػػػـ عممػػػ  

كاكلػػ  وػػـ ةف ذلػػؾ المحاػػف  الامػػكـ كهكرمػػ  كلػػره كلػػـ وذلػػ  كن ااػػ ادم  كمكلػػ  كزكجػػ 
ةلو  زس  كهك محسػف كاػرؽ كدػذؼ وػـ  ػ   مػف كػؿ ذلػؾ ك الػد وػـ د مػل عموػ  لػذلؾ 
لوسػ  عػػدؿ كدػػدـ ةلػ  و ومػػ  كهػػك لاػػد حػ كـ مػػف حكػػ ـ الماػػمموف  مػ   ػػرل هف وةاػػؿ  وػػ  
هوشكر  واةك عس  كن اوم  كدد     هك وأمر لأف وكج  م سػ ه ل لاػو ط وػـ و،طػ  وػده وػـ 

ه م ػػ  ل لحجػػػ ر  ح ػػ  ومػػكل  ػػإف دػػػ ؿ هرل هف واةػػك عسػػ  كةػػر ةف اع ،ػػػد وػػأمر لشػػد  
ف دػػ ؿ هرل هف وكدػػ  لػػ  هسػػكاع الاػػذا   ذلػػؾ هك  اػػؽ ةف هشػػ ر لػػذلؾ يوػػر ما ،ػػد لػػ  كا 
الذم ذكرس   ،د  رؾ مذهلػ  الة اػد  ػ  هن وكةػر ةحاػ ف المػساـ  ػإف دػ ؿ ةف هػذا الةاػؿ 

ؿ وكجلػػ  كاػػم  ي وػػ  اناػػ ء  هػػك شػػكره عمػػ  الح،و،ػػ  دػػ ؿ اػػمؼ مػػ  ادعػػ  هف الا،ػػ
المػػػساـ الػػػذم همػػػر    ةحاػػػ س   ػػػإف رجػػػ  ةلػػػ  هف و،ػػػكؿ ةسمػػػ  وحاػػػف  ػػػ  الا،ػػػكؿ شػػػكر
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المػػػساـ الػػػذم همػػػر    اػػػ ل  ل نضػػػرار لػػػ  كهن و،ػػػ رض عمػػػ    اػػػ ل  لشػػػكره ن شػػػكر
لػ  هسػ  ن حاػػف ةن مػ   اػؿ    اػػ ل  كن دلػو  ةن مػ  ساػػ   ةحاػ س  رجػ  ةلػ  الحػػؽ كا 

 .لٕٗ   كهذا الذم ن وجكز يورهل  عس
ةن هف الما زلػػ  دػػ لكا ةػػرؽ عمػػ  هػػذا الػػرهم اجمػػ  الة،اػػ ء كامسػػكلووف كههػػؿ الك 

كام اػػػػـ هػػػذا راجػػػػ   ل،ػػػػكلاـ هف الحاػػػػف كال،ػػػػل   ػػػػ   ؛ةف شػػػكر المػػػػساـ وجػػػػ  ل لا،ػػػػؿ
 ام ا ؿ ع،مووف كم  مر    الماأل  الا ل،  .

 ،ػػػ لكا  مـ  ػػػ  هػػػذه الماػػػأل كلم ،ػػػدم  انحسػػػ ؼ كممػػػ   سػػػمكا  واػػػ  ي وػػػ  الكػػػ
ال  كجك  الال دال ساـ    ا ل  عم  كؿ كاحد مف علػ ده  إسػ   اػ ل  هاػدل ةلػ   

كػػؿ كاحػػد مسػػ  مػػف هسػػكاع الػػساـ مػػ  و،سػػر الا،ػػكؿ عػػف الكدػػكؼ عمػػ  كسااػػ   ضػػم عػػف 
ال،و ـ لشكره  كهكج  هذه الال دال عموس  لإزا ا  كرض  لا  شػكرا لاػكالغ سامػ  لةضػم  

ف ككرم   ف دمػل مػد  عمػره كا  ف ك ف لحو  ن ومكف محد الارك  عف شكر سامػ  كا  كا 
ط لػػل كهػػذا مف شػػكر السامػػ  كاجػػ  لػػم شػػؾ ع،ػػم هك سسػػ  عمػػ  مػػ  دػػ ؿ  اػػ ل  هف 
اشػػكر لػػ  كلكالػػدوؾ كدػػ ؿ عموػػ  الاػػمـ مػػف هسزلػػل عموػػ  سامػػ   موشػػكره   ػػ  سسػػكص 

الػساـ كدػد كرد الػسص الػداؿ  كوور  كردل  و  ككؿ عل د  س لح  لككسا  شكرا لسام  مف
عم  ككف الالػ د  شػكرا كهػك مػ  ركم هسػ  عموػ  الاػمـ سػم  ح ػ   كرمػل دػدم ه  ،وػؿ 

 لَٖ له ػػم هكػػكف علػػدا شػػككرا لػػ  ةف   دػػد يةػػر لػػؾ مػػ   ،ػػدـ مػػف ذسلػػؾ كمػػ   ػػأار دػػ ؿ 
هالر هس  وسم  هلل  ا ل  شكرا عم  م  هساـ عموػ    نومػ ف كجػ  شػكرا لسامػ  الكجػكد 

السطػؽ ككمػ ؿ الا،ػؿ الػذم هػك هسةػس المكاهػ  ال ػ  ااػ ص انساػ ف لاػ  مػف لػوف  كدك 
اػػ  ر الحوكاسػػ ل كيورهػػ  مػػف الػػساـ  ػػ لكجك  لإوجػػ      اػػ ل  لكػػف ل لا،ػػؿ واػػرؼ هف 
شكر المساـ كاج   ك ف الساـ مار   ل  كجك  شكر المػساـ لكااػط   لػ  المار ػ  كهػ  

هم دلوػؿ كماػرؼ لكجػك  انومػ ف لػػ لسظر  الا،ػؿ كهػذا ماسػ  دػكؿ السػ س الا،ػؿ مكجػ 
 .لُٖ ل   الل 
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إف مار ػػ    كاجلػػ  ةجم عػػ ل كهػػ  ن  ػػ ـ ةن  ػػ عمػػ  لػػدءو  ػػ  الكػػمـ: كعػػكدان 
؛  شػػكر المػػساـ كمػػ  ن وػػ ـ الكاجػػ  المطمػػؽ ةن لػػ   اػػك كاجػػ  ككجكلػػ  كال ةكػػر لػ لسظر

كهػػػ  ي وػػػ  كال ػػػذلؿ لػػػ  كاجػػػ  عمػػػ  الالػػػد كوجػػػ  ماػػػ  كػػػؿ مػػػ  ةاػػػ مـز ح،و،ػػػ  الشػػػكر 
الاضػػكع كال ػػذلؿل ك اػػاور الػػساـ ال ػػ  كهلاػػ    لالػػ ده  ػػ  ط ع ػػ  كولػػكل ذلػػؾ كمػػ  

 وككف عف طروؽ الام .

؛ شػػػكر المػػػساـ كاجػػػ  ع،ػػػم ل كهػػػك مكدػػػكؼ عمػػػ  مار ػػػ     وعناااد المعتزلاااة
عم  دكلاـ لكػكف الحاػف كال،ػل   اكاجل  هوض ل هذا لس ء  ا ل  المساـل كم،دم  المطمؽ

كاح جػػل الما زلػػ  عمػػ  ككسػػ  كاجلػػ  ع،ػػم لأسػػ  لػػك لػػـ وجػػ  ل عر ػػل  سةػػ  ع،موػػوف كمػػ 
ةذ   السظر ةن ل لشرع ومـز ة حػ ـ امسلوػ ء كعجػزهـ عػف ةولػ ل سلػك اـ  ػ  م،ػ ـ المسػ ظر 

وجػػكز لممكمػػؼ حوس ػػذ هف و،ػػكؿ ةذا همػػره السلػػ  لػػ لسظر  ػػ  ماجز ػػ  كيورهػػ  ممػػ  و كدػػؼ 
ظػػػر مػػػ  لػػػـ وجػػػ  السظػػػر عمػػػ ل كن وجػػػ  عموػػػ  سلك ػػػ  لوظاػػػر لػػػ  سػػػدؽ دعػػػكاه : ن هس

السظػػر عمػػ  مػػ  لػػـ وولػػل الشػػرع عسػػدمل ةذ المةػػركض عػػدـ الكجػػك  ةن لػػ ل كن وولػػل 
الشػػرع عسػػدم مػػ  لػػـ هسظػػر؛ مف ولك ػػ  سظػػرم ل  و كدػػؼ كػػؿ كاحػػد مػػف كجػػك  السظػػر 
كولػػكل الشػػػرع عمػػػ  اااػػػرل كهػػػك دكر محػػػ ؿل كوكػػكف كممػػػ  هػػػذا ح،ػػػ  ن دػػػدر  لمسلػػػ  

 .لِٖ ك ماس  ة ح م عم  د ا ؛ كه
ككػػذا جػػ ء عسػػدهـ" هف الالػػ د  هػػ  السا وػػ   ػػ  الاشػػكع كالد وػػ    ػػ  الشػػػكرل 
كالشػكر ةسمػ  واػ حؽ عمػ  السامػ ل  ػإذا لػـ ومكػف ال،ػكـ هف وار ػكا ككسػ  مسامػ ن هسػػمن ل 

ا ح، د  لمال د ل ال   ه  السا و     الشكر"  .لّٖ كوؼ ومكساـ مار   ةلاو   كا 
وجػػػ  عمػػػ  المكمػػػؼ ل ةذا عمػػػـ هسػػػ  امػػػؽ هػػػذه المسػػػ   ل   شػػػكر سامػػػ    ةسمػػػ 

 .لْٖ كدسد لا  كج  انحا فل كن وامـ ذلؾ ةن لاد مار     ل كحوده كعدل 
لإلومػ ف    لشكر عسدهـ كاج  ل لا،ػؿ ن ل لشػرع مساػـ و،كلػكف ن لػد مػف ع،ػؿ و

انومػػػ ف اػػػما ن لػػػ هلل كلسلػػػك  هسلو  ػػػ ل   لا،ػػػؿ مسػػػ ط انومػػػ ف لماجػػػز  السلػػػ ل  ػػػإف هول سػػػ  
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ةاػػ مـز ذلػػؾ الػػدكر  ػػ  هسػػؿ دضػػو  انومػػ ف كماػػ ل كلالػػ ر  هاػػرل ل  ػػإساـ و،كلػػكف ةف 
مجػػ ء السلػػ  كماػػ  ماجػػز   اػػ مـز ع،ػػم  ا طلػػ   مػػؾ الماجػػز  لوػػؤمف لسلك ػػ  المكمػػؼل 

 وـ لاد و،وف الا،ؿ لماجز   سككف دد  مٌس  لرا ل   كااذس  امحك ـ مس  اما ن.
اؿ كلاض اا دنن ا   جم  لمةاػـ لأساػ  جػزء مػف الماػأل  كلاد اوراد هذه اندك 

 الا ل،  كلسول عموا  ك ماص مسا :
لػػػأف ال،ػػػ  مكف ل ل حاػػػوف كال ،لػػػو  وػػػركف هف شػػػكر المػػػساـ كاجػػػ  ل لا،ػػػؿ كذلػػػؾ 

 مس  مدرؾ ل ل كهؤنء هـ الما زل  كمف كا ،اـ.
لاػم  كذه  الجماػكر الػ  اػمؼ ذلػؾ ل،ػكلاـ ةف شػكر المػساـ ن وجػ  ةن ل 

 كم  مرل كهذا هك ال،كؿ الما  ر    هذه الماأل  ك   ا ل  هعمـ.
 ادلطهب انثاني

 مسأنة جىاز فتىر انشريعة
ل،د كرد ذكػر هػذه الماػأل  هاسػ  لمػ  لاػ  عمدػ  ل ناػ دنؿ الا،مػ  هك الشػرع  
عم  جكاز ال كدؼ عف اوراد انحك ـ عم  المكمةػوف   ػر  مػف الػزمف  ممػف وكػكف الحكػـ 

 ا ا لاـ هؿ هك لما،ؿ اـ لمشرعالال كهؿ وجكز اسمن هف  ة ر الشروا ال عم 
هػػذه سػػكر  الماػػأل  كلػػف سػػكرد الاػػمؼ  واػػ  لػػؿ اس، سػػر عمػػ  اوػػراد الكػػمـ 

 للاض الامم ء مسا   ك د هف  ككف ماأل  ا  راضو ..
تتتت     : حسػػػػؿ انجمػػػػ ع عمػػػػ  (ٖٓ)دػػػػ ؿ الدىزالػػػػ  ل لسًٌاػػػػل  ةلىػػػػ  مػػػػف جتتتتفتُ ر اتتتتفع ت   

ػػ ي لٖٔ دلمىسػػ  ػػًرواى ى اى ً مى ل كهىمػػ  ل لساػػلى  ةلىػػ  شػػًرواً سى   ىًمػػسايـٍ مػػف مساػػ ي كى ىػػرَّؽ ًلػػأىفَّ هػػذه الشَّ
ػٍرًع مػف دىٍلمىسىػ   ػ  ذلػؾ ةٍذ  ً  د ؿ كىاٍلميٍا ى ري هساػ  كىشى لىٍك  ى ىرىٍل لىً،وىٍل ةلى  وىٍكـً اٍلً،وى مى رىاً ً  كى الشَّ

ػ و لوس  ػ  اٍلاىٍ،ػًؿ مػ  ويًحوميػ ي ك ػ  الحػ ًف  ػ   ىًروضى ػمى ػ فه وىٍا ىًمػؼي رىجي ـٍ زىمى مىػٍوكي دو   وىػٍأً   عى
ـي لىٍوسىايمى ل  ىمى وىًجدىاًف مف وىٍ،ًا
 كىهىمَّ  دىٍكل   ىاى لى  لٕٖ 
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ْ
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َ
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َ
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َّ
ػ ي ًلػ ٍل،يٍر ًف   [ٗالحجػر: ] لِإُ  ىػويٍمًكفي  ىٍاًسوسي
ػػ  ديػػكعي  ىًةوػػً   ىٍةًسػػوؿه وىٍدًمػػػ ي ديكفى اى ػػػ  اٍلكي ػػكىاًز اٍلاىٍ،ًمػػ ًٌ هىمَّ ػػٍرًع هػػذا كيم ػػػ ي  ػػ  اٍلجى ػػ ـً الشَّ ً ًر هىٍحكى

لىػػٍك اٍم ىػػدٍَّل ةلىػػ   ػػًرواى ي كى ػػٍل عمػػ  ديػػٍر و  ىػػمى  ىٍة يػػري الشَّ ػػ ى ةٍف دى مى عمػػ  الظَّػػفًٌ كهػػك هىفَّ اٍلً،وى مى
ػػوىمن ًمىفَّ  ػػسى و مى ٍمًاػػًم  ىً  اى ػػ ًؿ  ىػػمى  ىٍضػػايؼي ةنَّ عمػػ  اى الػػدَّكىاًع ى مي ىػػكى ًٌرى ه عمػػ  سىٍ،ًماىػػ   ػػ  اٍلحى

َـّ ةذىا  ى ىػػرىلٍ  ػػً  ويػػ ـي مىًسػػوريهى  ةلىػػ  ال َّرىاجي ػػ ؿى الػػزَّمىفي  ى ٍلدى ًلػػ ي  ي يػػكريهي ةٍذ اٍلًامى ٍف  ىطىػػ كى  ال َّػػٍدًروً  كىاً 
ك  ـي دلػػؿ كيري ػػ  ـٍ ويكىمَّةيػػكفى اٍر ىةىػػ ى ال ٍَّكًموػػؼي كىًهػػ ى اٍمىٍحكى ـى اٍميٍاػػ ى ذي هلػػك ًةٍاػػحى ؽى هىسَّايػػ ػػ ػػٍرًع كىزىعى ًد الشَّ

ػٍذهىًلسى   ىًإسَّػ  نى سى،يػكؿي ًل ل ٍَّحًاػوًف كىال ٍَّ،ًلػو ً   الر جيكعى ةلىػ  مىحى ًاػًف اٍلاي،يػكًؿ دػ ؿ كىهىػذىا نى وىًموػؽي ًلمى
ٍاأىلىً  اًنجٍ  ميكًٌ اٍلاىٍسًر عف اٍلميٍج ىًادً اٍلاىٍ،ًموٍَّوًف كىهىًذًه  ىٍرًج ي ةلى ٍ مى ً اى ًد    اي

 .لٖٖ 
 أمػػ  الشػػرا   الاػ لة   مػػذه  عسػػل  الحػػؽ كدػ ؿ ةمػػ ـ الحػػرموف  ػ  اللرهػػ ف:  

شػػروا س  فتوو   كلاػض الماػػ لةوف مػف الما زلػػ  هسػ  وجػػكز  ،ػدور   كرهػػ ..  أمػ  ال،ػػكؿ  ػ  
فتوو   وف اػػل،كا ةلػػ  جػػكاز هػػذه الشػػروا  كالػػذفتوو   الشػػرا   دلمسػػ  مساػػكا فتوو     لػػذوف هحػػ لكا 

الشرا   اضطرلكا    شروا س   مساـ مف اكل لػوف الكػؿ كمػساـ مػف سػ ر ةلػ  هف هػذه 
الشػػروا  ن و طػػرؽ ةلواػػ  الة ػػكر كالاػػل   وػػ  اف اػػ  ر الشػػرا   لػػـ  كػػف محةكظػػ  مػػف 
السال كال لدوؿ...   لما  ر عسدس  هس  س،ػكؿ الة ػكر  ػ  الشػرا   جػ  ز ع،ػم ةذ لػوس  وػ  

وػؿ ذلػؾ كن  اسػص شػروا  عػف شػػروا  كدػد سػرح لاػذا شػواس  هلػك الحاػػف ةن مػ  وح
فتووو   هسػػػ  ضػػػـ ةلوػػػ  شػػػو    اػػػر ن واػػػ عد عموػػػ   ،ػػػ ؿ  ل،ػػػ  ال كػػػ لوؼ عمػػػ  الالػػػ د مػػػ  

 .لٖٗ لالشرا  
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 ادلطهب انثانث
 مسأنة حكم أفعال انعقالء قبم ورود انشريعة

،لػػػو  لػػػأف هسػػػ ؾ  ومػػػ  مػػػر مػػػف الماػػػ  ؿ كالحػػػدو  عػػػف ال حاػػػوف كال  كردل،ػػػد 
ما  ؿ  ةرعل عمػ  هوػر اناػ مؼ  وػ ل كهاسػ  ماػأل  جدوػد   اسػ  لحكػـ ام اػ ؿ دلػؿ 

 كركد الشرع ل  م  ه  هدكاؿ الامم ء كهسح   الةرؽ  وا ال
ةف ه اػػ ؿ الا،ػػمء ن حكػػـ لػػ  دلػػػؿ كركد الشػػرع عسػػد جماػػكر الماػػمموف لسػػػ ءا 

قبووو و وا شرعوو   هف امشػػو ء    ػػ كل،ػػد ها مػػؼ الاممػػ ء عمػػ  ةف امحكػػ ـ هػػ  الشػػرا  ..
 .لَٗ عم  الحظر هك انل ح  هك الكدؼ ككؿ دكؿ مف هذه امدكاؿ دد اس حم   روؽ

 ػػذه  جماػػكر امسػػكلووف كامشػػ عر  الػػ  ال كدػػؼ  ػػ  حكػػـ امشػػو ء كهسػػ  ن 
    هذه الماأل . القول اِلولكهؤنء ومومكف لُٗ حكـ لا  هسم دلؿ كركد الشرع
ن حكػـ عمػ  الا،ػمء دلػػؿ كركد الشػرع لسػ ء عمػػ   او   دػ ؿ الجػكوس  مػف الشػػ 

هف امحكػػػػ ـ هػػػػ  الشػػػػرا   لأعو ساػػػػ  كلواػػػػل امحكػػػػ ـ سػػػػة ل لأل اػػػػ ؿ كهػػػػذه الماػػػػأل  
كدػػػد ا  ردػػػل الما زلػػػ  ل هك  حاػػػوف ع،مػػػ  ةػػرض  ومػػػ  ن و،ضػػػ  الاسػػػكـ  وػػػ  ل ،لػػػو  

دلػػػؿ   ػػذه  لاضػػػاـ ةلػػ  هف مػػػ ن واػػوف الا،ػػػؿ  وػػ  دلحػػػ  كن حاػػس   اػػػك عمػػ  الحظػػػر
 .لِٗ)كذه   اركف ةل  هس  عم  انل ح لكركد الشرع 

 .لّٗ كالمساكؿ ككذا د ؿ الدزال     الما سة 
كدػػ ؿ الحس لمػػ :  كوجػػ  ال،ػػكؿ ل ا سػػح   الحػػ ؿ الا،مػػ  موػػؿ هف وػػدؿ الػػدلوؿ 

لػػػػػذلؾ  دلػػػػػؿ كركد الشػػػػػرعالا،مػػػػػ  عمػػػػػ  هف انشػػػػػو ء عمػػػػػ  الحظػػػػػر هك عمػػػػػ  انل حػػػػػ  
كهػػـ لاػػذا وا ػػػ ركف لْٗ وػػػؿ الشػػرع عمػػ  ام ػػ ل وا سػػح  هػػذا انسػػؿ ح ػػ  وػػدؿ دل

 الحكـ هوض . ال كدؼ   
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ف كػػؿ    ؿ الظ هروػ دػك  لػوس لاػ  حكػـ  ػػ  الا،ػؿ هسػم ن لحظػر كن لإل حػ  كا 
 .لٓٗ لذلؾ مكدكؼ عم  م   رد ل  الشروا ... كهذا هك الحؽ الذم ن وجكز يوره

سػؼ لحظػر ف ان ا ؿ دلؿ كركد الشرع عم  الكدؼ  م  ك لأ :كج ء لألحس ؼ
كذلػػؾ واسػػ  هف مػػف  اػػؿ شػػو   دلػػؿ كركد الشػػرع لػػـ واػػ حؽ لةامػػ  مػػف    ..كن ةل حػػ 

ل  هذا ال،كؿ  الشول هلك مسسػكر رحمػ    ... كدػ ؿ ههػؿ  ذه  ا ل  وكال  كن ع، ل  كا 
الاػػس  كالجم عػػ  ةف الا،ػػؿ ن حػػظ لػػ   ػػ  مار ػػ  هػػذا ال،اػػـ واسػػ   ومػػ  وجػػكز هف وػػرد 

 .لٔٗ ال كدؼ  و  ةل  هف ورد الشرع ةن ل،در م  وح    ةلو  لمل، ءالشرع لإل ح    وج  
هذه امسػ  رهم الجماػكر  ػ  الماػأل  ل ةن هسػ  ل،ػ  هف ساػرؼ لػأساـ واسػكف 

هف الاطػ   ةسمػ  و امػؽ لمػ  لاػد اللاوػ  ن  ''ل،كلاـ ن حكـ لألشو ء دلؿ كركد الشرع لػػػػػ
 .لٕٗ ''ا لم  دلما    لمسة  هس ؾ  امؽ انحك ـ ن ذكا 

دوؿ لأف الما زل  داػمكا ام اػ ؿ دلػؿ كركد الشػرع لحاػ  رؤوػ  القول الثاني: 
الا،ػؿ لاػػ  لػػوف الحاػػف كال،ػػل  الػػ  اداػ ـ الحكػػـ ال كموةػػ  الاماػػ  المشػػاكر  كدػػد  سػػؿ 

 اامدم كيوره  رهواـ  ، ؿ:
كهم  الما زل   إساـ دامكا ام ا ؿ الا رج  عف ام اػ ؿ انضػطرارو  ةلػ  مػ  ""

لػػ  مػػ  لػػـ و،ػػض الا،ػػؿ  وػػ  لحاػػف كن دػػل   مػػ  حاػػس  حاػػ لػػ  مػػ  دلحػػ  كا  س  الا،ػػؿ كا 
ف  رج   امػ  عمػ   ركػ   الا،ؿ ةف اا كل  ام  ك رك     السة  كالضرر امكه مل ح  كا 
 إف لحؽ الذـ ل رك  امكه كاجل  كاكاء ك ف م،سكدا لسةاػ  ك نومػ ف هك لدوػره كػ لسظر 

ف لػ ـ ومحػؽ الػذـ ل ركػ  اػمكه مسػدكل  كمػ  دلحػ  الا،ػػؿ المةضػ  ةلػ  مار ػ     اػ ل  كا 
ن  مكػركه كمػ  لػـ و،ػض الا،ػؿ  وػ  لحاػف كن دػل    إف ال حؽ الذـ لةام  امكه حرام  كا 

 لٖٗ "" ،د اا مةكا  و   مساـ مف حظره كمساـ مف هل ح  كمساـ مف كدؼ عف اممروف
لػ   ػ  هػذا كلم  ةف هذه ه  الماأل  اماور   ػ  الةسػؿ لػوف الجماػكر كالما ز 

 الم، ـ  إلوؾ  ةسوؿ  الما زل  كرؤو اـ لم  وداؿ  و  الا،ؿ عسدهـ كم  ن وداؿ؛
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اللسرم الما زل "" اعمـ هف امشػو ء المامكمػ  ل لػدلوؿ ةمػ  هف د ؿ هلك الحاوف 
مػ  ل لشػرع كل لا،ػؿ كهمػ  المامكمػ  ل لا،ػؿ  م  ل لشرع  ،ػط كا  وس  هف  امـ ل لا،ؿ  ،ط كا 

الا،ؿ دلوؿ عمو  كك ف الامـ لسػح  الشػرع مكدك ػ  عمػ  الامػـ لػ   ،ط  كؿ م  ك ف    
سمػػ  دمسػػ  ةف الامػػـ لسػػح  الشػػرع  ك لمار ػػ  لػػ هلل كلسػػة    كهسػػ  يسػػ  ن وةاػػؿ ال،لػػو  كا 
مكدػكؼ عمػػ  الامػـ لػػذلؾ مسػػ  ةسمػ  سامػػـ سػح  الشػػرع ةذا عممسػػ  سػدؽ امسلوػػ ء عمػػواـ 

سمػػ  سامػػـ سػػدداـ لػػ لماجزال ةذا عممسػػ  ه سػػ  ن وجػػكز هف وظارهػػ    عمػػ  وػػد الاػػمـ كا 
سمػ  سامػـ  سم  وامـ ذلؾ ةذا عممسػ  هف ةظا رهػ  عموػ  دلػو  كهسػ  ن وةاػؿ ال،لػو  كا  كذا  كا 
هس  ن وةاؿ ال،لو  ةذا عممس  هس  ع لـ ل،ل  ال،لو  ع لـ ل ا دس    عس  كالامـ لػذلؾ  ػرع 

 ...لشرع طرو،  ةلوا عم  المار   ل   وج   ،دـ هذه الما رؼ لمشرع  مـ وجز ككف ا
 أم  م  وامـ ل لشرع كحده  اك م     الام  دلوؿ عمو  دكف الا،ػؿ ك لمسػ ل  
كالمة اػػد الشػػرعو  كمػػ  لػػ   امػػؽ لامػػ  همػػ  المسػػ ل  كالمة اػػد الشػػرعو   اػػ  ك م اػػ ؿ 
ال ػػ   الػػدس  لةاماػػ  هك  ركاػػ  ل لشػػروا  سحػػك كػػكف السػػم  كاجلػػ  كشػػر  الامػػر حرامػػ  

سمػ   دمسػ  ةسػ  لػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمػ  ذلػؾ مسػ  لػك كػ ف  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ كيور ذلؾ كا 
عمػ  ذلػػؾ لكػػ ف ذلػػؾ الػػدلوؿ ةمػػ  حكمػػ  مكجلػ  عػػف كجكلاػػ  هك كجاػػ  مكجلػػ  لاػػ  كالحكػػـ 
المكجػػ  عػػف كجكلاػػ  هػػك الػػذـ كالمػػدح كمامػػكـ هسػػ  ن سامػػـ ل لا،ػػؿ ااػػ ح، ؽ مػػف هاػػر 

سامػـ لػ لا،كؿ مل وسػ  هكؿ وػكـ  السكـ عف هكؿ وكـ مف رمض ف لمذـ دكف الذم دلمػ  كن
مػػف رمضػػ ف لموػػكـ الػػذم دلمػػ   ػػ  كجػػ  و، ضػػ   ل وسامػػ   ػػ  الكجػػك  اػػكاء كدػػؼ ذلػػؾ 
عم  هم ر  مظسكس  هك لـ و،ؼ عم  ذلؾ كدد داؿ    ذلػؾ ال،ػكؿ لػأف الالػ دال واػرؼ 
كجكلا  لأم رال مف جا  الاػ دال   امػؽ ل لمسػ    كالمضػ ر مف كجػك  مػ  هػذه اػلوم  

ف  امػػؽ لشػػرط مظسػػكف كمامػػكـ هوضػػ  هسػػ  ن سامػػـ لػػ لا،كؿ  ػػ  هػػذه الالػػ دال مامػػكـ كا  
مسػػ    كد ػػ  مضػػ ر ع جمػػ   و،ػػ ؿ ةساػػ   جػػ  مجػػؿ ذلػػؾ كهمػػ  مػػ  لػػ   امػػؽ ل لمسػػ ل  
كالمة اد الشرعو   ا  طرؽ امحك ـ الشرعو  ك مدل  كاممػ رال كهاػل   هػذه امحكػ ـ 
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 كػػكف انجمػػ ع حجػػ  كهمػػ  اممػػ رال  كػػكف ال،وػػ س كالػػر  امدلػػ كعمماػػ  كشػػركطا  همػػ  
الكاحػػػد حج ػػػوف عمػػػ  دػػػكؿ مػػػف دػػػ ؿ ن سامػػػـ ذلػػػؾ ل لا،ػػػؿ كهمػػػ  اماػػػل    كػػػكف زكاؿ 
الشػػمس اػػلل  لمسػػػم  كهمػػ  الامػػؿ   لكوػػػؿ الػػذم هػػػك عمػػ  الرلػػ  كهمػػػ  الشػػركط  ضػػػرل ف 
  هحػػػػدهم  شػػػػركط  ػػػػ  هحكػػػػ ـ مامكمػػػػ  ل لا،ػػػػؿ ك لشػػػػركط ال ػػػػ  شػػػػرط ا  الشػػػػروا   ػػػػ

مف كدػػػكع ال مموػػػؾ لػػػ للو  مامػػػكـ ل لا،ػػػؿ كاااػػػر شػػػركط  ػػػ  هحكػػػ ـ شػػػرعو   اللوكعػػػ ل
 لكا ر الاكر     السم  كالطا ر  كيور ذلؾ

كدد  رؽ لوف الام  كالاػل  لأشػو ء مساػ  هف الامػ  ن وجػ   كررهػ  كالاػل  دػد 
لمامػػؿ وجػ   كػػرره كلاػػذا كػػ ف اندػػرار اػػلل  لمحػػد مسػػ  و كػػرر كمساػػ  هف الامػػ   اػػ ص ا

كالاػػل  ن وا سػػ  كػػزكاؿ الشػػمس الػػذم هػػك اػػل  السػػم  كمساػػ  هف الاػػل  وشػػ رؾ 
 ػػ  جم عػػ  كن وشػػ رككف  ػػ  حكمػػ  كػػزكاؿ الشػػمس وشػػ رؾ  وػػ  الحػػ  ض كالطػػ هر كن 

 .لٗٗ وش رككف    كجك  السم  كلوس وش رككف    الام  ةن كوش رككف    حكما 
ردػكف لػوف حكػـ كحكػـ مػف س حوػ  كمف امؿ هػذا الكػمـ و لػوف لػأف الما زلػ  وة

الولػػكل  كػػأساـ و،كلػػكف لػػأف مػػ   امػػؽ ل نومػػ ف كامع ،ػػ د  ومكػػف هف وولػػل ع،ػػم مساػػـ 
 ل كه مف الضػركرال ال ػ  وجػ  ةدراكاػ  ع،ػم ل كو كدػؼ مػ  اػكل ذلػؾ عمػ  الاػم عدٌ 

كدلوػػؿ ذلػػؾ ةساػػـ دػػ لكا لػػأف شػػكر المػػساـ كاجػػ  ل لا،ػػؿ كهاسػػ  و،كلػػكف لػػ ف امحكػػ ـ ن 
كدػػػد جػػػرهـ هػػػػذا ال ةروػػػؽ الػػػ  انس،اػػػػ ـ  ػػػ  ماػػػأل  انس ةػػػػ ع  لةن لػػػدلوؿ اػػػػما   ولػػػل

 :مذهلوف ل مشو ء دلؿ الشرع ال 
املاػرم  كهل  لكػر لََُ  امكؿ مسام  و،كؿ ل لحظر كهك مذه  ما زل  لدداد

 .لَُِ كلاض الش  او  لَُُ   مف الم لكو 
كساػػ  الػػ   )َُّ(   كالوػػ س : و،ػػكؿ ل نل حػػ  مطم،ػػ  كهػػك رهم ما زلػػ  اللسػػر 

 .لَُْ هكور الحسةو 
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ماأل  درول  جػدان مػف ماػأل  حكػـ ه اػ ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرع لػؿ  كػ د هن  هذهك 
  ا مؼ عسا  كم  هيشور ا ل، ن.

كدد و،كؿ د  ؿ ةذا ك ف الما زل  وركف هف المة اد كالمسػ ل  الشػرعو  ن  ولػل 
هػػك هساػػـ  ػػ  هػػذه الماػػأل  ةن ل لشػػرع  ممػػ ذا هيلزمػػكا لماػػأل  الحاػػف كال،ػػل ال كالجػػكا  

  حدوكا عف ولكل امحك ـ ككوةو  ا  كلوس عف ولكل الوكا  كالا،   عم    عموا .
كدلػػؿ الشػػركع لػػذكر امدلػػ  كمس دشػػ  ا  ن لػػد مػػف مح كلػػ  الكدػػكؼ عمػػ  محػػؿ 

 الامؼ    الماأل  هوض ن:
  مف الامم ء مف  حد   وا  عم  ك ف دلؿ الشرع مف ه ا ؿ كيوره  مطم، ن..

كمػػساـ مػػػف  سػػػؿ لػػوف مػػػ  كػػػ ف ةدراكػػ  لضػػػركر  الا،ػػػؿ هك لدوػػره ل  ةػػػرؽ لوسػػػ  
 كلوف م  جام  م كدؼ عم  الام   ك لما زل ..

كدػػػد  يػػػرًٌع  ػػػ  لاػػػض ك ػػػ  امسػػػكؿ عمػػػ  ال حاػػػوف كال ،لػػػو  ماػػػأل  انس ةػػػ ع 
ل مشو ء دلؿ كركد الشرعل ككذلؾ حكـ ه ا ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرعل كماػأل وف ما مة ػوف 

.. ككمػ  ويامػـ  اػ  ماػ  ؿ ما مةػ  لَُٓ ض الك   جم  لوسام   ػ  م،كلػ  كاحػد ك   لا
ف ك ف مكرده  كاحدل   م ا ؿ و،سد لاػ  مػ  هيمػرى لػ  نح،ػ  ك شػرو   اػك الةاػؿ الػذم  كا 
 امؽ ل  حكـ نحؽ لاػد السلػك   ككػ ف  اػمن مجػردان دلػؿ الشػرع]كهك محػؿ الاػمؼ كمػ  

،سػػد لػػ  امشػػو ء المطم،ػػ  مػػف المكجػػكدال الككسوػػ  اػػوأ  [.. كهمػػ  انس ةػػ ع ل مشػػو ء  و
ال ػػ  وس ةػػ  لاػػ  الامػػؽ.. كاػػوأ    ػػ  اناػػ دنؿ ةساػػـ لػػـ وةردػػكا  ومػػ  لوساػػ  كلػػوف اػػ  ر 

 ام ا ؿ.
وـ ةف لاض الامم ء هكرد هدل    ػ  هػذه الماػ  ؿ عمػ  هاػ س ةاػ ،راء م، سػد 

حكماػػػ  دلػػػؿ الشػػػرع ال شػػػرو  لػػػوف اممػػػر كالساػػػ   ػػػ  هػػػذه ام اػػػ ؿ وػػػـ هعػػػ د سظػػػره الػػػ  
 كهعط  رهو ن ن وا مؼ عم  ج ء    ال شرو .. كهكذا

  و، ؿ ل حرور هذا الامؼ:
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،ًٌػػػػؽى  ػػػػ  الماػػػػأل  امكلػػػػ  رهم الجماػػػػكر لامسػػػػ  ال اػػػػموـ  هكنن: لػػػػوامـ لأسػػػػ  حي
.  لمام     ال شرو  م  عدـ ةسك ر مار   الا،ؿ لمحاف كال،لو ل كلكف مف يور  مـز

هف رهم الما زلػ  دػد  ماػص لمػزكـ اناػ ج ل  لمػ  ر ه الا،ػؿ  و سو ن: كلوامـ هوضػ ن 
حاػس ن ل ل حاػػوف كمػػ  ر ه الا،ػػؿ دلوحػ ن لػػ ل ،لو   كهيلزمػػكا لم،كلػػ  الوػكا  كالا،ػػ   كمػػ  مػػر 

 ذلؾل   لاؤاؿ هس  هك هوف كد  الامؼ ةذان    هذه الماأل ال
حكػـ الا،ػؿ ل،د اكرد لاض الامم ء لأف الامؼ    هذه الماأل  كاد   وم  ن و

 كهك المام  ل لمل حل هم م  ةا كل  و  الطر  ف . لَُٔ  و  دلؿ الشرع لمدح كن ذـ
كدػػد هكرد الجػػػكوس    ػػ  اللرهػػػ ف لػػػأف هػػذه الماػػػأل  ""  ةػػرض  ومػػػ  ن و،ضػػػ  

 .لَُٕ الاسكـ  و   ل ،لو  ع،م  هك  حاوف""
ك   ػػد  هػػذا الاػػمؼ هػػ  ةا سػػح   كػػؿ كاحػػد مػػف ال،ػػ  موف حػػ ؿ هسػػم  دلػػؿ 

ًاؿى دلوم  اما ن لاد كركد الشرعالشر  ع  وم  جي
 .لَُٖ 

كدػػ ؿ الدزالػػ  هوضػػ   لاػػد ذكػػر الاػػمؼ  ػػ  هػػذه الماػػأل  "" لاماػػـ هرادكا لػػذلؾ 
 .لَُٗ  وم  ن و،ض  الا،ؿ  و  ل حاوف كن  ،لو  ضركر  هك سظرا""

كعمػػ  هػػذا  ػػإف محػػؿ الاػػمؼ هػػك اػػ  ر ام اػػ ؿ ال ػػ  وةاماػػ  الالػػد مػػف يوػػر 
لػػػؾ وشػػػػمؿ كػػػؿ  سػػػر     ال ػػػ  ديرجػػػػل عسػػػد مجػػػ ء الشػػػرع  حػػػػل ةضػػػطرار ةلواػػػ ل كذ

الموزاف الشرع  كال كموؼ مف ما ممل كسك ح كيورهػ ل كلاػذا  اػر  المآكػؿ كالمشػ ر  
ًلؿ انسا ف عم   ام  ةا ل، ءان لحو   .  كال سةس كالامؿ الذم جي

كدلوؿ ذلؾ الة  ػد  ال ػ  ذيكػرل دلػؿ اػطكر كهػ  هف الما مةػوف ةا سػح  كػؿ 
ًاؿى دلوم  اما ن لاد كركد الشرع.كاحد   مساـ ح ؿ هسم  دلؿ الشرع  وم  جي

  كدػػؼ الجماػػػكر كامشػػػ عر  عػػف ةرجػػػ ع الحكػػػـ الػػػ  مػػ  دلػػػؿ الشػػػرع كدػػػ لكا ن 
 حكـ م ا ؿ الا،مء دلؿ الشرع ل
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كهرجػػػ  مػػػف اػػػكاهـ امحكػػػ ـ ال ػػػ  جػػػ ءل ل لشػػػرع لحاػػػ  درج اػػػ   ػػػ  موػػػزاف 
لدرجػ  كالمر لػ  كلكػف هول كهػ  دلػؿ الشػرع! كهػذا ال كموؼ لوف الكجػك  كيوػره الػ  سةػس ا

ةف ااػػػ كل  امػػػ  ك ركػػػ   ػػػ  السةػػػ  هػػك دػػػكؿ الما زلػػػ  الػػػذم س،مػػػ  عػػػساـ اامػػدم ل،كلػػػ   
ف  ػػرج   امػػػ  عمػػ   ركػػػ   ػػإف لحػػػؽ الػػذـ ل ركػػػ  اػػمكه كاجلػػػ   كالضػػرر اػػمكه مل حػػػ  كا 

  اػػ ل  كاػػكاء كػػ ف م،سػػكدا لسةاػػ  ك نومػػ ف هك لدوػػره كػػ لسظر المةضػػ  ةلػػ  مار ػػ   
ف لػػـ ومحػػؽ الػػذـ ل ركػػ  اػػمكه مسػػدكل  كمػػ  دلحػػ  الا،ػػؿ  ػػإف ال حػػؽ الػػذـ لةامػػ  اػػمكه  كا 

ن  مكركه   .لَُُ ...حرام  كا 
كعم  م،كل اـ هذه  إف ام اػ ؿ   ػردد لػوف انوجػ   كالحظػر كانل حػ ل كمػساـ 
 مف اا  ر الحظر كمساـ مف اا  ر انل حػ   ػدكسؾ هدلػ  هػذه امدػكاؿ  ػ  ماػأل  ه اػ ؿ

 الا،مء كم  اكاه  مف امشو ء المس ة  لا :
 أورد القائمون بأنيا عمى انباحة:

لأسػ  نلػػد مػػف  اػؿو هك  ػػرؾ هك حركػػ  هك اػككف ل  ػػإف مساػػ ـ الكػؿ اكجلػػ ـ المحػػ ؿ  -ُ
 .لُُُ كالمم س 

ف كػػ ف محظػػكرا  ركػػ  ككسػػةس   -ِ دػػد وكسػػؼ الةاػػؿ لػػأف اندػػداـ عموػػ   ،ػػط ملػػ ح كا 
ف كػػ ف المر ػػد لأسػػ  ملػػ ح الػػدـ  كماسػػ ه هسػػ  ن ضػػرر عمػػ  مػػف اراؽ دمػػ  كن  لاػػ  كا 

انم ـ ممكمػ  ل ػرؾ ةراد ػ  كدلومسػ  عمػ  هف انس ةػ ع ل لمآكػؿ ملػ ح  ػ  الا،ػؿ هػك هف 
انس ة ع لا  مسةا  لوس  و  كج  مف كجكه ال،ل  ككؿ مػ  هػذه اػلوم   حاػس  مامػكـ 

ؿ ك اػػكي  ةذ هػػ  كالامػػ   ػػ  حاػػف مػػ  هػػذه اػػلوم  هػػ  هف المسةاػػ   ػػدعك ةلػػ  الةاػػ
يرض مػف اميػراض  ػ ذا اس ةػ  كجػكه عساػ   جػرد مػ  و، ضػ  الحاػف همػ  هف هكػؿ 
الة كاػػػ  مسةاػػػ   ػػػم شػػػلا   وػػػ  كن شػػػلا   ػػػ  اس ةػػػ ء كجػػػكه ال،ػػػل  عسػػػ  سحػػػك الكػػػذ  
كالجاؿ ككةر السام  هك مضر  عم  السةس هك عم  الدور مسػ  ةسمػ   كممسػ   ػ  هكػؿ 
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كلػوس  ػ  الا،ػؿ دلوػؿ عمواػ  كن  ػ   اػد  لػدلس   م  ن مضر   و  كلك كػ ف  وػ  مة
 .(ٕٔٔ)الام 

ةف امسػػػؿ  ػػػ  السةػػػ  هف وكػػػكف حاػػػس  كهف وكػػػكف ا لسػػػ  ةذا لػػػـ وامػػػـ  وػػػ  مضػػػر   -3
هف س،طػػ   لذا كػػ ف كػػذلؾ كجػػ  م ػػ  لػػـ والرسػػ    هف الةاػػؿ مةاػػد إ ػػ لككجػػ  دػػل 

ةذا اػم مػف  س عم  هس  لوس لمةاد ل وامـ ةف السة  ودعك ةل  الةاؿ كو، ضػ  حاػ
 .ُُّ) كالمةاد كجكه ال،ل  كام مف هم ر  الضرر 

و، ضػػ  هف  لامػػؽ    اػػ ل  الطاػػكـ  ػػ  امجاػػ ـ مػػ  ةمكػػ ف هف ن وام،اػػ   واػػ   -4
ن ك سل علوػ  كواػ حوؿ هف واػكد ةلوػ  ذلػؾ الدػرض  وككف ل   وا  يرض واسا  كا 

ره لضػرر مسػ  دػد لسة  هك د   ضرر نا ح ل ام  عمو  كن وجكز هف واكد عم  يو
ن وكػػكف  واػػ  ضػػرر كمساػػ  ةسمػػ   ضػػر لإدراكاػػ  ك ػػ  ذلػػؾ ةل حػػ  ةدراكاػػ  كمسػػ  ن 
وحاػػف هف وكػػػكف يرضػػػ  انضػػػرار الاػػ لص لمػػػف ن واػػػ حؽ انضػػػرار  كجػػػ  هف 
وكػػكف الدػػرض لإدراكاػػ  سةاػػ  واػػكد ةلػػ  يوػػره ةمػػ  لػػأف وػػدركا  هك لػػأف وج سلاػػ  لكػػكف 

مػػػ  لػػػأف واػػػ دؿ لاػػػ  ك ػػػ  ذلػػػؾ ةل حػػػ   س كلاػػػ  مةاػػػد   واػػػ حؽ الوػػػكا  لإد راكاػػػ  كا 
ةدراكاػػ  مسػػ  ةسمػػ  واػػ حؽ الوػػكا  ل جسلاػػ  ةذا دعػػل الػػسةس ةلػػ  ةدراكاػػ  ك ػػ  ذلػػؾ 
سم  وا دؿ لا  ةذا عر ػل كالمار ػ  لاػ  مكدك ػ  عمػ  ةدراكاػ  مف     ،دـ ةدراكا  كا 

اػػػ  ةن  اػػػ ل  لػػػـ وامػػػؽ  وسػػػ  المار ػػػ  لاػػػ  مػػػف دكف اندراؾ  سػػػ  هسػػػ  ن    ػػػد   و
انل حػػ  لمس ةػػ ع لاػػ  كذلػػؾ و، ضػػ  هف وركػػ     ػػ  الا،ػػكؿ ةل حػػ  انس ةػػ ع ل مػػؾ 

 .(ُُْ امجا ـ لوامـ حسكؿ الطاكـ  وا   وس ة  لا  لأحد هذه الكجكه
دد عممس  ةل ح  ةس ة عس  لمػ  وسػ  سةاسػ  لػ  كن ضػرر عمػ  هحػد  وػ   كػ ل سةس  سس إ -5

 اػػك ةس ةػػ ع  لُُٓ كمػػ  جػػرل مجػػرل ذلػػؾل  ػػ  الاػػكاء كالمشػػ  لضػػكء ال،مػػر كالشػػمس
ا ؿ عف هم ر  المةاػد  كمضػر  الم لػؾ   لػ ح ك ناػ ظمؿ لجػدار الدوػر كاند لػ س 

 .لُُٔ مف س ره



 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 وأما القائمون بأنيا عمى الح ر فقد إستدلوا بما يأتي:
ةساػ  ممػػؾ هلل  اػ ل  كن وجػػكز ال سػػرؼ  ػ  ممكػػ  ةن لإذسػ  ل  ػػإذا لػػـ وػرد هذسػػ   ػػ   .ُ

 .لُُٕ ك سل محظكر  ممسكع  كأممؾ اادمووف ال سرؼ  وا 
ةسس  ةذا هددمس  عم  انس ة ع لاذه امعو ف لػـ سػأمف هف وا دلسػ     اػ ل  عمػ  ذلػؾ  .ِ

 .لُُٖ  وج  هف وج س  ذلؾ اك  ن مف الا،كل  عم   ام 
كػػذلؾ هكرد الجماػػكر هدلػػ اـ كال ػػ  هػػ   كممػػ  مدلػػ  سةػػ  الحاػػف كال،ػػل  ةف ك 

 :   هذه الماأل ل كج ء  وا رهواـ ل ل كدؼ ل ان د اضوس  ال الورل كذلؾ 
  .  دكؿ    ا ل  ُ

ا
 َرُ و 

َ
 َِ ْب

َ
ُ َ ََّ َْ  

َ
َّ ن ِ

ّ
ح َِ ا ُم

َّ
 

ُ
ككجػ  الدنلػ  مسػ  [ ُٓ]اناراء : لَوَما َّ

الراػػؿ كذلػػؾ واػػ مـز اس ةػػ ء الكجػػك  كالحرمػػ  دلػػؿ   مػػف الاػػذا  دلػػؿ لاوػػ هسػػ  همػػفه 
ن لمػػػ  همػػف مػػػف الاػػذا  ل ،ػػػد ور  ػػرؾ الكاجػػػ  ك اػػؿ المحػػػـر ةذ هػػػك نـز اللاوػػ   كا 

ُ ِل  لام  كهوض  دكل   َُّ َ  ال ِْ ُّ 
ٌ
ا َّْ َُ  ِ

ُ اةَّ
َ
َِ َعه ا

َّ
 ِلل 

َ
ون

ُ
 َكك

َّ
 

َ
كمةاكمػ   [ُٓٔل]السا ء:ِلال

 .لُُٗ كومـز مف ذلؾ سة  المكج  كالمحـر لودؿ عم  انح ج   دلؿ اللاو 
اػػ ل  كلػػك كػػ ف الا،ػػؿ وكجػػ  . "ةجمػػ ع الماػػمموف عمػػ  هف الحػػ ظر كالملػػو  هػػك    ِ

كوحظػر كولػو  لمػ  جػ ز هف وكسػؼ اللػػ رم اػلح س  لأسػ   مػر كن سػ ه كن حػػ ظر كن 
 ".لَُِ ملو  

ػػػف كن حظػػػر محظػػػكر كن ةل حػػػ  ملػػػ ح كن كجػػػك  ّ اى اػػػفي حى . "ةسػػػ  لػػػوس  ػػػ  الا،ػػػؿ حي
كاجػ  ل مسػ  لػك كػ ف كػذلؾ لػـ واػؿ هف وامػـ لضػركر  الا،ػؿ هك لدلومػ  ل كن وجػكز 

مـ ذلؾ لضركر  الا،ؿ... مف م  عمـ ل لضػركر   ن و ةػؽ الاػدد الكووػر كالجػـ هف وا
الدةور عم  ةسك ره... كلم  رهوسػ  كووػرا مػف الا،ػمء وسكػركف مػ  ةدعػكه مػف ذلػؾ لطػؿ 

 ."لُُِ ...هف وككف مامكم ن لضركر  الا،ؿ
ل  نجمػػػ ع ل كن شػػػرع دلػػػؿ كركد الشػػػرعل"ةف ولػػػكل الحكػػػـ ةمػػػ  ل لشػػػرع  هك ل لا،ػػػؿ .ْ

..  ".لُِِ  م حكـ كالا،ؿ يور مكج  كن محـر
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 ثم قال المعتزلة ردًا عمى من إختار الوقف:
ةف دػػكلكـ ل طػػؿ لمػػ  ذكرسػػ ه مسػػ  ةمػػ  هف  ،كلػػكا لػػك اسةػػرد الا،ػػؿ ناػػ حؽ مػػف 
هددـ عم  المس    الػذـ  سجاماػ  محظػكر  هك  ،كلػكا ن واػ حؽ الػذـ  سجاماػ  مل حػ   ػ ذا 

مػ  الحظػر كمساػ  مػ  هػك عمػ  انل حػ  كػ ف ذلػؾ هسػم س  هف مف امشو ء م  هػك ع
 ػػػػ  الدنلػػػػ  عمػػػػ  ةل حػػػػ  الملػػػػ ح مساػػػػ  كحظػػػػر المحظػػػػكر ةذا لػػػػـ  س،مسػػػػ  عسػػػػ  امدلػػػػػ  

 .لُِّ الشرعو 
كدد هراد الما زل  لكمماـ هػذا هف و،كلػكا لمجماػكر مػف امشػ عر  كيوػرهـ ممػف 

 ةا  ركا الكدؼ:
ن   كػػػػكف مل حػػػػ  كن لػػػػأف ام اػػػػ ؿ ةف ك سػػػػل ممسكعػػػػ ن مساػػػػ   اػػػػ  محرمػػػػ  ل كا 

 كااط  لوف السة  كانول ل!!
كريدَّ ذلػػػؾ لػػػأف عػػػدـ الحرمػػػ  ن وكجػػػ  انل حػػػ ؛ مف عػػػدـ الحرمػػػ  هػػػك: عػػػدـ 
المس  مف الةاؿ ل كعدـ المسػ  مػف الةاػؿ هعػـ مػف انذف  ػ  الةاػؿ ل كامعػـ ن وكجػ  

المسػػ  مػػف اماػػص ل  ػػم   ح،ػػؽ انل حػػ ...  جػػكاز الةاػػؿ ملسػػ  عمػػ  انذف ل كعػػدـ 
 .لُِْ الةاؿ ن وا مـز انذف

ككػػػذلؾ رد الجماػػػكر عمػػػ  مػػػ  ةاػػػ دؿ لػػػ  الما زلػػػ  وػػػـ ةساػػػـ جماػػػكا  ػػػ  ردهػػػـ 
لماأل   حكػـ ه اػ ؿ الا،ػمء كانس ةػ ع ل معوػ ف دلػؿ الشػرع حظػران هك ةل حػ نل  ،ػ لكا ردان 

 عم  مف د ؿ ل نل ح :
كع لمػ  كالملػو  هػك  المل ح وا دع  ملوح  كم  وا دع  الامـ كالذكر ذاكػراةف 

   اػ ل  ةذا اوػػر لػػوف الةاػػؿ كال ػػرؾ لاط لػػ   ػػإذا لػػـ وكػػف اطػػ   لػػـ وكػػف  اووػػر  مػػـ 
ف عسػػػكا لككسػػػ  مل حػػػ  هسػػػ  ن حػػػر   ػػػ   امػػػ  كن  ركػػػ   ،ػػػد هسػػػ لكا  ػػػ    كػػػف ةل حػػػ  كا 
الماس  كهاطأكا    المةظ  إف  اؿ اللاوم  كالسل  كالمجسكف ن وكسؼ لككسػ  مل حػ  

ف لػـ وكػف   ػ   اماػـ ك ػركاـ حػر  كام اػ ؿ  ػ  حػؽ    اػ ل  هعسػ  مػ  وسػدر مػػف كا 
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  ن  كسػػؼ لأساػػ  مل حػػ  كن حػػر  عموػػ   ػػ   ركاػػ  لكسػػ  اس ةػػ  ال اووػػر مػػف الماوػػر 
 .لُِٓ اس ةل انل ح 

كهمػػػ  مػػػذه  هسػػػح   الحظػػػر  ػػػأظار لطمسػػػ  ةذ ن واػػػرؼ حظرهػػػ  لضػػػركر  
ل ػػرؾ عمػػ  ج سػػ  الةاػػؿ ل امػػؽ ضػػرر الا،ػػؿ كن لدلومػػ  كماسػػ  الحظػػر  ػػرجو  ج سػػ  ا

لج سػ  الةاػؿ  مػف هوػف وامػػـ ذلػؾ كلػـ وػرد اػم  كالا،ػػؿ ن و،ضػ  لػ  لػؿ رلمػ  و ضػػرر 
ل رؾ المػذال عػ جم  كوػؼ وسػور  ركاػ  هكلػ  مػف  اماػ  كدػكلاـ ةسػ   سػرؼ  ػ  ممػؾ 
الدوػػر لدوػػر ةذسػػ  كهػػك دلػػو    اػػد مسػػ  ن ساػػمـ دػػل  ذلػػؾ لػػكن  حػػروـ الشػػرع كساوػػ  كلػػك 

 وػػ  الاػػ د   ػػذلؾ و،ػػل   ػػ  حػػؽ مػػف  ضػػرر ل ل سػػرؼ  ػػ  ممكػػ  لػػؿ ال،لػػو  المسػػ  حكػـ 
مم  ن ضرر  و  وػـ دػد لوسػ  هف ح،و،ػ  درؾ ال،ػل   رجػ  ةلػ  ما لةػ  الدػرض كهف ذلػؾ 

 .لُِٔ ن ح،و،  ل 
 كهم  دكلاـ لأسا  ممؾ هلل  ا ل  كن وجكز انس ة ع لا   ،د هجو  عس :

مسااػػػ  امدػػػكال كال س اػػػؿ ةلطػػػ ؿ لمسػػػكع  لػػػأف هسةاػػػس  ممػػػؾ هلل عػػػز كجػػػؿ ل ك ػػػ 
انساػػ س  ل ك ػػ  ذلػػؾ ةلطػػػ ؿ ممػػؾ هلل عػػز كجػػؿ كووػػػرل كا  ػػمؼ مممككػػ ل لػػ  كووػػػر  ل 
كهذا  ال مسمؾ ل  وككف ان ػمؼ عمػ  دكلػؾ حػ ظران ملوحػ ن  ػ  ح لػ  كاحػد  ل كهػذا 

 .لُِٕ ن وا،ؿ
لػػػوس كدوػػػؿ لاػػػـ هوضػػػ ن هسػػػ ـ  مزمػػػكف امضػػػداد ال ػػػ  ن اسةكػػػ ؾ عػػػف جموااػػػ  ك 

ف  و ح،ػػؽ الاػػػرك عػػف جمم اػػػ   ػػإف حظػػػر ـ جموااػػ  كػػػ ف ذلػػؾ  كموػػػؼ مػػ ن واػػػ ط ع كا 
اسس ـ ل لحظر شو   عف ش ء مف يور  ،لو  الا،ػؿ ك حاػوس  لػـ واػؼ اػ،كط هػذا 
ف اسس ـ الحظػر لمػ   ا ،ػدكف جػكاز الامػك عسػ  هسػم  مػرجاكـ ةلػ  هف  المذه  كا 

 .لُِٖ ده ال سرؼ    ممؾ الدور مف يور ةذس  دلو  كهك مردك 
وػػـ و،ػػ ؿ لاػػـ هوضػػ ن هف مػػف ممػػؾ لحػػرا ن وسػػزؼ كا سػػؼ لػػ لجكد كااػػ دس  عػػف 
كجػػكد الممػػؾ كمممككػػ  عطشػػ ف نهػػ  كالجرعػػ   ركوػػ  كالسةوػػ  مػػف المػػ ء  كةوػػ  كم لكػػ  
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سػ ظر ةلػػ  عطشػ   ػػم وػدرؾ ل لا،ػػؿ  حػػروـ ال،ػدر السػػزر مػف اللحػػر الػذم ن وس،سػػ  مػػ  
 .لُِٗ وؤاذ مس  س،س  محاكا ..

الاػػرض كالمس دشػػ  اراء المػػذاه  كالةػػرؽ الما مةػػ  كطػػرح هيمػػ  مػػ  كلاػػد هػػذا 
 دوؿ    هذه الماأل   إف ال،كؿ الما  ر  وا  هك:

ال،ػػكؿ لمػػذه  ال كدػػؼ عػػف ةسػػدار حكػػـو م اػػ ؿ الا،ػػمء كمػػ  ةس ةاػػكا لػػ  دلػػؿ 
كركد الشػػػرع كذلػػػؾ مف الحكػػػـ ن وػػػأ   ةن ل شػػػرو  مػػػف   اػػػلح س  ك اػػػ ل  كن داػػػؿ 

ل كمم  وا أسس ل  ل كجو  هذا الرهم هػك ةف السػ س كػ سكا عمػ  هحػكاؿ ما مةػ  لما،ؿ  و 
 ػػ  الماوشػػػ  كالماػػ ممل كالمسػػػ ك  كيورهػػ  كووػػػرل وػػػـ جػػ ء اناػػػمـ  ػػأدرَّ لاػػػـ شػػػروا  
ساماكا مم  كػ سكا عموػ  مػف هحكػ ـ الج هموػ  ةن مػ  هدػرهـ  كدا كران جدودان لكؿ هحكالاـ كا 

وياػألكا عػف حكػـ شػ ء دلػؿ اناػمـ كلػـ وؤااػذكا لةاػؿ  عمو ل ك   م، لؿ ذلؾ  إساـ لػـ
هسل  لاد ال شرو  محرم ن عمواـ اكاءان هك ف ةع ، دان هك عممنل كالػ د  امكوػ ف كالجمػ  
لػػوف اما ػػوف كسكػػ ح زكجػػ  ام  الم ػػك   عساػػ  ككهد اللسػػ ل كال،ػػركض الرلكوػػ  كشػػر  

مػ  ه اػ ؿ الا،ػمء دلػؿ الشػرع كن الامكر كيوره ل  ىجى َّ اناػمـي ذلػؾ كمػ  كلػـ وحكػـ ع
عم  م  ك سكا وس ةاكف ل ل حظراى هك ةل حػ ن كلػـ وػرد ةلػزاـ هحػد لوػكا  هك ع،ػ   ... ك  

  ا ل  هعمـ.
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 ثمرة الخالف
وي،سد لومر  الامؼ هس : ه  المة هوـ ال    يرضػل كهيلػـز لاػ  هسػح   الةػرؽ 

كم،ػػكل اـ  ػػ  ماػػأل  ال حاػػوف  كمػػ  ليسػػ  مػػف ةاػػ مؼ لػػوف المػػذاه  لسػػ ءان عمػػ  رهواػػـ
 كال ،لو  ع م  ل ةذ  ر   عم  هذا الامؼ م  وأ  :

هكن: مػػف لػػػـ  لمدػػػ  دعػػػك  اناػػػمـ هك دعػػك  الراػػػؿ عمػػػ  كجػػػ  الامػػػكـ ل  اسػػػد 
الما زل : وؤااذ لةام ل كوح ا  عم  ةعم ل  ل مف المطمك  مس   اػؿ مػ  هدرؾ الا،ػؿ 

 هك حكـ  .حاس  ل ك رؾ م  هدرؾ الا،ؿ دلح ل كهذا 
كعسػد امشػػارو  كالم  رودوػػ  كمػف كا ،اػػـ : ن حاػػ   كن وػكا  كن ع،ػػ   عمػػ  

 مف لـ  لمد  الدعك .
و سوػػػ ن: لاػػػد كركد شػػػػروا  اناػػػمـ ل ن اػػػمؼ لػػػػوف الاممػػػ ء  ػػػ  هف حكػػػػـ   
وػدرؾ لكااػػط   مػ  جػػ ء عػػف    ػ  ك  لػػ  ل هك مػػ  جػ ء  ػػ  اػػس  سلوػ  سػػم    عموػػ  

 هم  د ـ السل  سم    عمو  كامـ ل لمود .كامـ ل  ككم
كلكػػػػف ةذا لػػػػـ وكػػػػف  ػػػػ  الماػػػػأل  حكػػػػـ مػػػػف الشػػػػرع ل  ػػػػإف ال،ػػػػ  موف ل ل حاػػػػوف 
كال ،لو  الا،مووف: د لكا لأف الا،ؿ وككف مسدران لألحكػ ـ ل لماسػ : هف الماػأل  ال ػ  لػـ 

كػػػكف وػػػرد  ػػػ  الشػػػرع حكػػػـ لاػػػ  ل وكػػػكف حكماػػػ  الكجػػػك  ةذا هدرؾ الا،ػػػؿ حاػػػسا  ل كو
حكما  الحرم  ةذا هدرؾ الا،ػؿ دلحاػ  مف حكػـ   ملسػ ه مػ   ػ  ام اػ ؿ مػف حاػف هك 
دػػل  ل  ػػػإذا لػػػـ وػػػرد  ػػػ  الشػػػرع حكػػـ لماػػػأل  مػػػ   ماسػػػ  ذلػػػؾ : هف الشػػػ رع هذف لسػػػ  هف 

 سرج  ةل  الا،ؿ لسا مد مس  الحكـ لس ءا عم  م     الةاؿ مف حاف هك دل .
كا ،اـ ن وككف الا،ػؿ مسػدران لألحكػ ـ  كعم  رهم الجماكر مف امش عر  كمف

سم  وؤاذ الحكـ مف مس در الة،  الو ل   كلوس الا،ؿ مسا   .لَُّ كا 
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كماػػػ مزم   كػػػكف الا،ػػػؿ مػػػدرك  لمار ػػػ  الحاػػػف كال،ػػػل ككػػػذلؾ  ػػػإف اناػػػ مؼ  ػػػ   ااااااااا
لموكا  كالا،ػ   دػد  ةػرع عمػ  هسػم  اػمؼ  ػ  لاػض امحكػ ـ كالماػ  ؿ الشػرعو  

 :لُُّ لوف المذاه 
  ،د ةا مؼ امحس ؼ كالش  او     لاض الما  ؿ لس ءا عم  هذا امسؿ:

مف اناػمـ ن وا،ػؿ ةن سػد الشػ  او ؛ ن وسػ  عمنيا إن إسالم الصابي الممياز اااااا و 
لاد  ،دـ انلزاـ كمػ  ن وا،ػؿ الجػكا  ةن لاػد  ،ػدـ الاطػ    إسػ  مػف هاػم ء الشػل  

كانذعػػػ ف كانل ػػػداء لػػػ ل لرع ن واػػػم   كانضػػػ    كاناػػػمـ علػػػ ر  عػػػف انا اػػػمـ
ةاػػمم  كن اس،وػػ دا كمػػ  ةف انل ػػداء لػػ لكمـ ن واػػم  جكالػػ  كانلػػزاـ مس ػػؼ  ػػ  حػػؽ 

 .لُِّ السل    س ة  انامـ
لػك هاػمـ هكند ههػؿ دار الحػر  دلػؿ اللمػكغ لػـ وكػف  ج ء    الح كم الكلور هس "

 .لٖٖٔ نامماـ حكـ كلـ وس  مف السل  ةامـ كن رد "
ف كسؼ انامـ سل  ع دؿ مػف هكند الكةػ ر لػـ وسػ   كج ء    الماذ " كا 
 .لُّْ "ةامم  عم  ظ هر المذه 

 ؛ةل  سح  ةامم      عس كذه  هسح   هل  حسوة  رض
عمػػ  هف المػػزكـ وولػػل ع،ػػم كالا،ػػؿ وكجػػ  عمػػ  السػػل  كاللػػ لغ ةذا كػػ ف  السػػ ء
 .لُّٓ السل  ع دم

ف ك   ،ػػد جػػ ء  ػػ  الملاػػكط دػػكلاـ" عمػػ  وػػدم رجػػؿ  سػػ  ةاػػمم  أسوو ص  وو  ا 
مف مػ  ظاػػر لػػ  مػف الا،ػػؿ كال مووػػز وولػػل  ومػ  وػػ محض مسةاػػ  لػ  دكف مػػ  و ػػردد لػػوف 

 .لُّٔ "المسةا  كالمضر  كانامـ و محض مسةا  ل   وس  مس 
هاػػػمـ السػػػل  كهػػػك ع دػػػؿ هم الػػػف اػػػل  اػػػسوف  كجػػػ ء عسػػػدهـ هوضػػػ ن: "هسػػػ  لػػػك 

 .لُّٕ "سم  عمو  لسوركر   مامم 
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كهوػ ـ ال شػروؽ ن وسا،ػد سػذره كن وسػ  سػكم   واػ  ومنياا أناو إذا ناذر صاوم العياد اااا ا
 .لُّٖ لمسا  الكارد  و  سد الش  او ع

وػػػػكـ الةطػػػػر هك امضػػػػح  هك ال شػػػػروؽ كدمسػػػػ  نتتتتوع  تتتف  ةذا  جػػػ ء  ػػػػ  المجمػػػػكع"
 .لُّٗ ل لمذه  ةس  ن وجكز سكـ ال شروؽ لـ وسا،د سذره كلـ ومزم  لاذا السذر ش ء"

وسػ  لسػ ء عمػ  هف السػكـ علػ د  مػأمكر لاػ  كاممػر لػ  وػدؿ  امحس ؼ  سدكع
عمػ  ككسػ  حاػس   واػ حوؿ ةف وساػ  عسػػ   وجػ  سػرؼ الساػ  ةلػ  ماسػ  كراءه ك ػػرؾ 

 .لَُْ ةج ل  الداع  موم 
ج ء    اللحر الرا ؽ "كلك سذر سكـ هػذه الاػس  ه طػر او مػ ن مساوػ  كهػ  وكمػ  

ف السػذر لاػػذه الاػػس  الماوسػػ  سػذر لاػػذه اموػػ ـ مساػػ  ن الاوػد كهوػػ ـ ال شػػروؽ كدضػػ ه ل م
 .لُُْ  امك عسا  كالسذر ل مو ـ المساو  سحو  م  الحرم  عسدس "

ف  كجػػ ء  ػػ  الملاػػكط: اػػس  لاوساػػ  ه طػػر وػػكـ السحػػر كوػػكـ الةطػػر نوو    وو   كا 
اموػ ـ مساػ  عسػ  شػرع  ... كعموػ  انوجػ   لسػذره  همف السػكـ  ػ  هػذ لكهوػ ـ ال شػروؽ

 .لُِْ  ر   المسا  وـ عمو  دض ء هذه امو ـ عسدس ن
وػػػكـ الاوػػػد وسا،ػػػد كوجػػػ   نتتتوع  تتتف  ػػػإف المػػػذه  هف  ككػػػذا دػػػ ؿ الػػػف ع لػػػدوف :

 .لُّْ  الك  ء لسكـ وكـ يوره كلك س م  ار  عف الااد 
 الشػ  او  ضػاـ عمػ  لاػض يوػر م،لكلػ  عسػدلاومنيا أن ِّايادة أىال الذماة 

 .لُْْ ل ام  الكذ 
... نى سيًجوزي و كلاـ" ،د ج ء    امـ د ً  ً ومى  لىٍوسىاي َشَهاَدَة أَْهِل سىٍحفي مَّ  .لُْٓ ـ"الذًٌ

 ،لػػؿ مف دػػل  الكػػذ  و لػػل ع،ػػم ككػػذلؾ حاػػف السػػدؽ ككػػؿ امحسػػ ؼ  كعسػػد
 .لُْٔ ذم دوف وج س  م  هك محظكر دوس  كع،م  ظ هرا

لاضػاـ عمػ  لاػض م،لكلػ  كشػا د اـ  شتهادة أهتل ت و ت ف ة:" ج ء    الملاػكط
 .لُْٕ "المامموف مردكد  عم 

 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ف  شتتتهادة أهتتتل ت و تتت  ،لػػػؿ ككػػػذا دػػػ ؿ سػػػ ح  الاداوػػػ  "  لاضػػػاـ عمػػػ  لاػػػض كا 
 .لُْٖ "اا مةل ممماـ

كلاػػػػد ذكػػػػر هػػػػذه انا م ػػػػ ل كانشػػػػ ر  الػػػػ  هسػػػػكلا ل  كضػػػػ  لم،ػػػػ ر  ةم ػػػػداد 
الامؼ الذم ور كز عم   لكو  ع،م  ال  مػ  لاػد كركد الشػروا  ك ح،وػؽ السسػكصل 

كهػػػذا وىػػػرد  كوشػػػور الػػػ  عػػػدـ هسكػػػ ر ةدراؾ الا،ػػػؿ لةػػػركع امحكػػػ ـ  ػػػ  ما مػػػؼ المػػػذاه  
 .جمم  ك ةسومن 

ك  مػػ  الكػػمـ  ػػ  هػػذا الم،ػػ ـ هػػ  ةف " ةسكػػ ر مجػػرد ةدراؾ الا،ػػؿ لكػػكف الةاػػؿ 
حاػس ن هك دلوحػػ ن مكػ لر  كمل ه ػػ  ل كهمػ  ةدراكػػ  لكػكف ذلػػؾ الةاػؿ الحاػػف م ام،ػ ن لموػػكا ل 

ا،ػػ    دوػػر ماػػمـل كي وػػ  مػػ   دركػػ  الا،ػػكؿ ةف هػػذا ككػػكف ذلػػؾ الةاػػؿ ال،لػػو  م ام،ػػ ن لم
الةاؿ الحاف ويمدح   عم ل كهذا الةاؿ ال،لو  ويذـ   عم ل كن  مـز لوف هػذا كلػوف ككسػ  

 .لُْٗ م ام، ن لموكا  كالا،  "
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 امتةاخل
اػػ ،راء  راء الاممػػ ء كهدػػكالاـ  ػػ  ماػػ  م  كمػػ  هحػػ ط  لاػػد   لػػ  هػػذا المكضػػكع كا 

مي   سل هذه الدراا  ةل  م  وأ  :ل  مف ال ةروا ل اى
الح كـ    ال شرو  انامم  هك   الح س  ك ا ل  كحػدهل كن حكػـ ةن مػ  حكػـ  .ُ

اػل ك ،ػ ن  ل  ل كجػ ء  ػ  ك  لػ  كعمػ  لاػ ف سلوػ ل كمػ   ةػرع عسامػ  مػف دػكاسوف هياًٌ
 لم، سد كضكالط الشروا  اناممو .

كػػـ عمػػ  ه اػػ ؿ الالػػ د كهػػك الػػذم وحل : هػػك الشػػ رع مػػف حوػػ  ال اروػػؼ الحػػ كـك  .ٕ
ل لًحؿ  كالحيرمػ ل كال،لػكؿ كعدمػ ل كوووػ  كوا دػ  عمواػ  كهػك الػذم وشػرع امحكػ ـ 

 .كوكمؼ لا  الال د كهك   الح س  ك ا ل 
ةف الا،ػػػػؿ وػػػػدرؾ حاػػػػف  ةف الما زلػػػػ  دػػػػ لكا ل ل حاػػػػوف كال ،لػػػػو  الا،موػػػػوفل لماسػػػػ  .ّ

المػػدح ك  عػػؿ ال،لػػو   ل وػػـ ةف   عػػؿ الحاػػف واػػ حؽ الحاف كدل  ال،لو  لةطر   
 وا حؽ الذـ كوكسؼ لام     الدسو .

كالا،ػ     لـ وولػل لكػمـ سػرو  كسػص سػحو  ةف الما زلػ  و،كلػكف ل ر ػ  الوػكا  .ْ
   ااجؿ عمػ  هاػ س م،ػكل اـ  ػ  ال حاػوف كال ،لػو ل كلكػف هيلزمػكا لاػذه الم،كلػ  

 عم  ها س  رضو  اـ    الحاف كال،ل .
هم الجماكر    ماػأل   الوػكا  كالا،ػ   امياػركمل ن وا مؼ رهم الما زل  عف ر  .ٓ

ساـ ةساـ و،كلكف ل ل حاوف كال ،لو ل كلكف ن  ػمـز لػوف اممػروف كمػ  سػرح لػذلؾ 
 . يور كاحد مف الامم ء

ن حكـ م ا ؿ الا،مء دلؿ كركد الشرع ن لحؿ كن لحرم  ل  م حظػر كن ةل حػ   .ٔ
 ع،  . كعم  هذا  م وكا  كن كن ةوج   كن يوره

مػػػؽ ااػػ ام ؿ جموػػ  مػػػ  هساػػـ    اػػ ل  عمػػػ  الالػػد  ومػػ  اي  ةف شػػكر المػػساـ هػػػك: .ٕ
مشػ هد  مسػسكع    لواػ دؿ لاػ  عمػ  سػ ساا  كالاػم   ال مجم  كسرؼ السظر 

 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ةلػػػ   م،ػػػػ  هكامػػػره كاسذارا ػػػػ  كالماػػػػ ف عمػػػ  ال حػػػػد  لػػػػ لساـ كالوسػػػ ء الجموػػػػؿ عمػػػػ  
 .مكلوا 

ل كسيً،ؿ عف الما زلػ  هساػـ دػ لكا  ن ل لشرعةف شكر المساـ عسد الجماكر ن وج  ة .ٖ
ةسػػ  وجػػ  ع،ػػمل مساػػـ و،كلػػكف لػػك  لػػره الا،ػػؿ مػػف الػػداكؿ  ػػ  كػػؿ مػػ  لػػ  عمدػػ  
ويسػػػدؽ انسلوػػػ ء كوػػػؤمف السػػػ س لػػػ لسلكال ةذا لػػػـ  يؤوػػػد ع،ػػػكلاـ  ل ل شػػػرو ل  كوػػػؼ اى

ذلػػؾ ال اػػموـ لمماجػػزال ال ػػ  جػػ ء لاػػ  هػػؤنء امسلوػػ ءل كدػػ لكا لػػك دمسػػ  لػػ  ناػػ مـز 
 الدكر.
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 اذلىامش:
                                                   

ق ل ح،وػؽ علػد ّٓٗماجـ م،ػ ووس المدػ ل هلػ  الحاػوف احمػد لػف  ػ رس زكروػ لل لُ 
ـل  ُٗٗٗهػػػػل َُِْل ِالاػػػمـ محمػػػد هػػػ ركفل دار الجوػػػؿل لوػػػركل ل للسػػػ ف ط/

ِ/ُٗ. 
هػػ ل عمػؽ عموػ  ُِّد انزدم لجمار  المد  لهل  لكر محمد لػف الحاػف لػف دروػ لِ 

ككضػػػ  حكاشػػػو  ك ا راػػػ  الػػػراهوـ شػػػمس الػػػدوف لمسشػػػكرال محمػػػد لوضػػػكفل دار 
 .ْٔٓ/ُـلََِٓهػ ُِْٔل ُالك   الاممو ل لوركلل للس ف ط/

هػػػػ ِّٗما ػػ ر السػػػح حل لإلمػػػ ـ محمػػػد لػػػف الػػػ  لكػػر لػػػف علػػػد ال،ػػػ در الػػػرازم ل لّ 
 .ِٔ/ُـ َُٗٗهػ ػَُُْل  ُط/

هػػػػل طلاػػػ  كراجاػػػ  كسػػػحح  ُُٕمػػػ ـ الاممػػػ  الػػػف مسظػػػكر لل لاػػػ ف الاػػػر ل لإلْ 
هػػػػػػػػػػػ ُِّْسالػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اماػػػػػػػػػػ  ذ  الم اسسػػػػػػػػػػوفل  دار الحػػػػػػػػػػدو ل ال،ػػػػػػػػػػ هر  ل

 .ّٗٓ/ٓـلََِّ
 اػػػذو  المدػػػػ ل هلػػػ  مسسػػػػكر محمػػػػد لػػػف احمػػػػد امزهػػػػرمل  ح،وػػػؽ محمػػػػد عػػػػكض  لٓ 

 .ْٔٗ/ُل ُمرع ل دار امحو ء لم را  الارل ل لوركل  للس فل ط/
 .ُِْ/ُِ لا ف الار  (ٔ)
ل وسظػػر: ر ػػ  الح جػػ  عػػػف ما سػػر الػػف الح جػػ   ػػػ  اسػػكؿ الة،ػػ ل لإلمػػ ـ  ػػػ   ٕ 

هػػػل  ح،وػػؽ د. محمػػد علػػد الػػرحمف ُٕٕالػػدوف علػػد الكهػػ   لػػف عمػػ  الاػػلك  ل
ـل ََِٗ -هػػَُّْل ُماومر علد  ل دار الك   الاممو  لوركل ل للسػ ف لط/

علػػػد   الشػػػػ  ا   ل اللحػػػر المحػػػوط لمزركشػػػ  كهػػػك لػػػدر الػػػدوف محمػػػد لػػػفُٕٗ
هػػػػػ ل دػػػػ ـ ل حروػػػػره الشػػػػول علػػػػد ال،ػػػػ در علػػػػد   الاػػػػ س ل كراجاػػػػ  د. ْٕٗػػػػػْٕٓ 

ل الػػػذاور  ل  ػػػألوؼ شػػػا   ُّْ/ُـلُٖٖٗ -هػػػػَُْٗل ُاػػػموم ف انشػػػ،رل ط/
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الػػدوف احمػػد لػػػف ادروػػس ال،را ػػػ  ل ح،وػػؽ محمػػػد ااجػػ ل دار الدػػػر ل لوػػركل ػ 
الاممػػػػ  المح،ػػػػؽ الػػػػف اموػػػػر ل كال ،روػػػػر كال حلوػػػػرل شػػػػرح ِٕ/ُـ لُْٗٗللسػػػػ فل

هػػػػػػػل عمػػػػػػ  ال حروػػػػػػر  ػػػػػػ  اسػػػػػػكؿ الة،ػػػػػػ  الجػػػػػػ م  لػػػػػػوف ٕٖٗالحػػػػػػ   الحملػػػػػػ  ل 
اسػػػطمح  الحسةوػػػػ  كالشػػػػ  او  لإلمػػػػ ـ محمػػػػد لػػػف علػػػػد الكاحػػػػد لػػػػف عػػػػد الحموػػػػد 

هػػػػ ضػػػلط  ُٖٔالاوكااػػػ  وػػػـ الاػػػكسدرم ك كمػػػ ؿ الػػػدوف الػػػف الامػػػ ـ الحسةػػػ  ل 
ك ػ  الامموػ  لوػركل ػ للسػ ف كسحح  علد   محمكد محمد عم  لوضكفل دار ال

 .ُُٓـل ُٗٗٗهػ ػ ُُْٗ لُط/
كمموػػ   ساػػػ  الػػ  كاسػػػؿ لػػف عطػػػ ءل كمػػف هعمماػػػ  عمػػرك لػػػف الما زلػػ :  ردػػػ   (ٖ)

 الما زلػ ل كو ةردػكف الػ  اػلا  عشػر  ردػ    ةػؽ كماػ  علود كال، ض  علد الجلػ ر
مػػكؽ عمػػ  سةػػ  سػػة ل    اػػ ل  مػػف الامػػـ كال،ػػدر  كعمػػ  هف ال،ػػر ف محػػد  كما

كهف    اػػػػػ ل  لػػػػػوس ا ل،ػػػػػ  م اػػػػػ ؿ الالػػػػػدل وسظػػػػػرل  ةع ،ػػػػػ دال  ػػػػػرؽ الماػػػػػمموف 
كالمشػػركوفل  ػػػألوؼ: محمػػػد لػػػف عمػػػر لػػف الحاػػػوف الػػػرازم هلػػػك علػػػد  ل  ح،وػػػؽ: 

ل  َْ-ّٖ/ُقل َُِْعمػػػػػ  اػػػػػ م  السشػػػػػ رل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  للوػػػػػركل ل 
د الػػػرحمف المكادػػػؼل عضػػػد الػػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػػؽ: علػػػ

 ْٓٔ/ّـل ُٕٗٗ -هػػػػػ ُُْٕ -لُلوػػػػركل ط -للسػػػػ ف  -عموػػػػر ل  دار الجوػػػػؿ 
كم  لاده ل الةرؽ لوف الةرؽ كلو ف الةردػ  الس جوػ ل  ػألوؼ: علػد ال،ػ هر لػف طػ هر 

ل ُٕٕٗ -ل ِلوػركل ط –لف محمد اللددادم هلك مسسػكرل دار اا ػ ؽ الجدوػد  
سحػؿل عمػ  لػف هحمػد لػف اػاود كم  لاده  ل الةسؿ    الممػؿ كامهػكاء كال ُٖ/ُ

 كم  لاده . ٖٗ/ِال، هر   -لف حـز الط هرم هلك محمدل مك ل  الا سج  
 .  ُّْ/ُل اللحر المحوط    هسكؿ الة،  :ٗ 
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هػػػ ٕٔٓل شػػرح الاضػػدل لم، ضػػ  عضػػد الممػػ  كالػػدوف علػػد الػػرحمف لػػف انوجػػ  لَُ 
ف لػػف عمػػ  ما سػػر المس اػػ  امسػػكل  لإلمػػ ـ ةلػػ  عمػػرك جمػػ ؿ الػػدوف عومػػ 

هػػ ضػلط  ككضػ  ْٔٔعمر لف الػ  لكػر الماػركؼ لػ لف الح جػ  المػ لك  ل 
ل ُحكاشػػػػو   ػػػػ دم سسػػػػوؼ كطػػػػ رؽ وحوػػػػ ل دار الك ػػػػ  الامموػػػػ ل لوػػػػػركل لط/

 .ٓٔـلَََِهػ ػ ُُِْ
ل وسظر: الما مد    هسكؿ الة، ل مل  الحاػوف محمػد لػف عمػ  الطوػ  اللسػرم (ُُ

ل اموػػػػؿ المػػػػوس مػػػػدور ـلدػػػػدـ لػػػػ  كضػػػػلط  الشػػػػوَُْْهػػػػػ  ّْٔالما زلػػػػ  ل 
ل شػػرح المساػػ    ػػ  ُّٓ/ِامزهػػر للسػػ فل دار الك ػػ  الامموػػ  لوػػركل ػملس فل 

عمػػـ امسػػكؿل شػػمس الػػدوف محمػػكد علػػد الػػرحمف انسػػةا س ل دػػدـ لػػ  كح،،ػػ  
ـ َُٗٗل ُد.علػػػػػػػػدالكروـ السممػػػػػػػػ ل مك لػػػػػػػػ  الرشػػػػػػػػودل الاػػػػػػػػاكدو  الروػػػػػػػػػ ضل ط

 .ٓٔل شرح الاضدُُٗ/ُل
  كراء السارل كهـ هسح   هلػ  مسسػكر الم  روػدم  مموػذ : مف لمد مالماتريديةل (ُِ

هلػ  سسػػر الاوػػ ض ل كمػ   روػػد مػػف دػرل اػػمردسدل كدػػد  ااػ م اـ مػػ  امشػػ عر  
 ػػػ  لاػػػض امسػػػكؿ كماػػػ م  ال كػػػكوف كماػػػ م  اناػػػ وس ء  ػػػ  انومػػػ ف كماػػػأل  
ةوم ف الم،مد كيور ذلػؾ كالمح،،ػكف مػف الةػرو،وف ن وساػلكف هحػدهم  ةلػ  اللدعػ  

وسظػػرل شػرح الم، سػػد  ػػ  عمػػـ الكػػمـل ، ضػمل  ام ػػ  لمملطمػػوف الم اسػػلوفكال
 -اػػاد الػػدوف ماػػاكد لػػف عمػػر لػػف علػػد   ال ة ػػ زاس ل دار الماػػ رؼ السام سوػػ  

 .ُِٕ/ِـلُُٖٗ -هػ َُُْل ُط –ل كا  ف 
ل امكا لػذلؾ ساػل  الػ  زوػد لػف عمػ  زوػف الا لػدوفل كهػـ وػم  طكا ػؼ  الزيديةل (ُّ

ركدو  ه ل ع هل  الج ركد كهـ وطاسكف  ػ  هلػ  لكػر كعمػرل كالو سوػ  امكل  الج 
الاػػػػموم سو  كوساػػػػلكف الػػػػ  اػػػػموم ف لػػػػف جروػػػػرل كهػػػػـ واظمػػػػكف هلػػػػ  لكػػػػر كعمػػػػر 

 
 

 

 

 

   

 

 الحاكم في التذريع اإلدالمي 
 طتزلظبين الجمهور والم

 د. رثــــمان خضـــير مزرل
  ٖٕٔٓ   آذار  ( ٗٔ)  ددــطــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                               

مػف  ػرؽ الرا ضػ  ل كهػذه الةػرؽ الػوم  وجمااػ   كهؤنء كماػـ كوكةركف عوم فل
كجػ  ال،كؿ لإم م  زود لف عم  لف الحاوف لف عم  لػف الػ  ط لػ   ػ  اوػ ـ ار 

وسظػػر: اع ،ػػ دال  ػػرؽ الماػػمموف ككػػ ف ذلػػؾ  ػػ  زمػػ ف هشػػ ـ لػػف علػػد الممػػؾ.. 
كالمشػػػركوفل محمػػػد لػػػف عمػػػر لػػػف الحاػػػوف الػػػرازم هلػػػك علػػػد  ل  ح،وػػػؽ: عمػػػ  

ل الةػػػرؽ لػػػػوف ِٓ/ُل َُِْ -لوػػػركل  -اػػػ م  السشػػػ رل دار الك ػػػ  الامموػػػ  
دادم هلػػػك الةػػػرؽ كلوػػػ ف الةردػػػ  الس جوػػػ ل علػػػد ال،ػػػ هر لػػػف طػػػ هر لػػػف محمػػػد اللدػػػ

 .ُُ/ُل ُٕٕٗ - ِلوركلل ط –مسسكرل دار اا  ؽ الجدود  
كهػػـ ه لػػ ع جاةػػر لػػف ملشػػر كجاةػػر لػػف حػػر  كهمػػ  ك سػػ  هسػػموف  ػػ  الجع ريااة  ل(ُْ

الجا ل  كالضمل  لك ف جاةر لف ملشر و،كؿ  اػ ؽ هػذه اممػ  شػر مػف الواػكد 
ف المسػزل وف كالسس رل كالمجكس كالزس دد  مػ  دكلػ  لػأساـ مكحػدكف  ػ  مسزلػ  لػو

ن مؤمف كن ك  رل كك سكا و،كلكف لأف انم م  اس ،مل مف الحاػف الااػكرم الػ  
ل ةع ،ػػػػػػػػػػ دال  ػػػػػػػػػػرؽ ُّٓ/ُهاوػػػػػػػػػػ  جاةػػػػػػػػػػر ..وسظػػػػػػػػػػر الةػػػػػػػػػػرؽ لػػػػػػػػػػوف الةػػػػػػػػػػرؽل

 .ٓٓ/ُالمامموفل
ل الما سػػػة  مػػػف عمػػػـ امسػػػكؿ لإلمػػػ ـ الدزالػػػ  الػػػ  ُُٓ/ ِل ال ،روػػػر كال حلوػػػرُٓ 

هػػ ل ح،وػػؽ ك اموػػؽ َٓٓالطكاػػ  ل  ح مػد محمػػد لػف محمػػد لػػف محمػد الدزالػػ 
هػػػل ُُْٕ ُد. محمػػد اػػموم ف انشػػ،ر ل مؤااػػ  الراػػ ل  للوػػركل لللسػػ فل ط/

ل المحسػكؿ  ػ  هسػكؿ الة،ػ ل ال، ضػ  هلػ  لكػر لػف الارلػ  ُُِ/ُـ لُٕٗٗ
 -اػاود  ػكد  ل دار اللوػ رؽ  -الما  رم الم لك  ل  ح،وؽ: حاوف عم  اللػدرم 

ل شػػرح ال مػػكو  عمػػ  ال كضػػو  لمػػ ف ُِ/ُلُل طُٗٗٗ -هػػػ َُِْ -عمػػ ف 
ال س،ػػػو   ػػػ  هسػػػكؿ الة،ػػػ ل اػػػاد الػػػدوف ماػػػاكد لػػػف عمػػػر ال ة ػػػ زاس  الشػػػ  ا ل 

ـ ُٔٗٗ -هػػػ ُُْٔ -لوػػركل  - ح،وػػؽ: زكروػػ  عموػػرالل دار الك ػػ  الامموػػ  
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رش د الةحكؿ ةل   ح،وؽ عمـ امسكؿل محمد لف عم  لػف محمػد ُِٕ/ُل  ل كا 
 ُُِْ -ُلوػػركل ل ط -درمل دار الةكػػر الشػػكك س ل  ح،وػػؽ: محمػػد اػػاود اللػػ

لانحك ـ  ػ  هسػكؿ امحكػ ـل عمػ  لػف هحمػد لػف حػـز امسدلاػ  ّٕلُِٗٗ -
 .ْٕٕ/ْك ّٕ/ُقل َُْْل ُط -ال، هر   -هلك محمدل دار الحدو  

انحكػػػ ـ  ػػػ  هسػػػكؿ امحكػػػ ـل  ػػػألوؼ: عمػػػ  لػػػف محمػػػد اامػػػدم هلػػػك الحاػػػفل  (ُٔ)
قل َُْْ – ُلوػػػركلل ط –لارلػػػ   ح،وػػػؽ: د. اػػػود الجمومػػػ  ل دار الك ػػػ   ا

ُ/ّٕ. 
 .ُّٖ/ُاللحر المحوط  (ُٕ)
 ل كوسظر المس در الا ل، .ُّٓ/ِل الما مد    هسكؿ الة، ل(ُٖ
ل وسظػػر:  ػػكا   الرحمػػكل ل لماممػػ  علػػد الامػػ  محمػػد لػػف سظػػ ـ الػػدوف انسسػػ رم (ُٗ

هػػػ لشػػرح ماػػمـ الولػػكل  ػػ  الةػػركع الحسةوػػ   ح،وػػؽ محػػ    ُِِٓالاسػػدم ل 
ـ ل دار انحوػػ ء لم ػػرا  اناػػمم  ُُُٗد الشػػككر اللاػػ رم الاسػػدم ل لػػف علػػ
 .ُّ/ُـ ُٖٗٗهػ ػُُْٖط/انكل 

ل وسظػػػر: انلاػػػ    ػػػ  شػػػرح المساػػػ   عمػػػ  مساػػػ   الكسػػػكؿ ةلػػػ  عمػػػـ امسػػػػكؿ َِ 
لملوضػػ كمل عمػػ  لػػف علػػد الكػػ    الاػػلك ل  ح،وػػؽ: جم عػػ  مػػف الاممػػ ء ل دار 

ل مة ػػ ح دار الاػػا د  كمسشػػكر ّْ/ُلَُْْل ُط –لوػػركل  -الك ػػ  الامموػػ  
كنو  الامـ كانراد ل محمد لػف هلػ  لكػر هوػك  الزرعػ  هلػك علػد  ل دار الك ػ  

 .ُُٕ/ِلوركل  –الاممو  
 .ُُٕ/ِل وسظر مة  ح دار الاا د ل(ُِ
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ل شرح امسكؿ الاما ل لم، ض  علد الجل ر لػف هحمػد الما زلػ ل ح،،ػ  كدػدـ لػ  (ِِ
ـل ُٔٗٗ-قُُْٔل ّفل مك لػ  كهلػ ل ال،ػػ هر  ل طالػدك كرل علػد الكػروـ عومػػ 

 .ْٔٓص
ل المػػ كمـ شػول الما زلػػ الحاػػوف اللسػرم محمػػد لػف عمػػ  لػف الاطوػػ  هلػك  هػك: (ِّ)

عف ذماـ ل ل س سوؼ الكووػر ل ككػ ف مػف هذكوػ ء زم سػ   كالمس سر لاـ كالمح م 
  ػػك   للدػػػداد  ػػ  رلوػػػ  اااػػر ككػػػ ف و،ػػػرلء انع ػػزاؿ للدػػػداد كلػػ  حم،ػػػ  كلوػػػر ل

 ػ   رجم ػ : اللداوػ  كالسا وػ ل ةاػم عوؿ لػف عمػر لػف  قل وسظرّْٔ ك   اس  
الالػػر  ػػ  ،ْٓ-ّٓ/ُِلوػػركلل  –كووػػر ال،رشػػ  هلػػك الةػػداءل مك لػػ  الماػػ رؼ 

الػػر مػػف يلػػرل شػػمس الػػدوف محمػػد لػػف هحمػػد لػػف عومػػ ف الػػذهل ل  ح،وػػؽ: د. 
ـل ُْٖٗل ِط -الككوػػػػل  -سػػػػمح الػػػػدوف المسجػػػػد مطلاػػػػ  حككمػػػػ  الككوػػػػل 

ٖ/ٔ89. 
 .ُّٓ/ِل الما مد    هسكؿ الة، لِْ 

ل وسظػػػر: المكادػػػؼ عضػػػد الػػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػػؽ: علػػػد (ِٓ
ـل ُٕٗٗ -هػػػػػػػ ُُْٕ -لوػػػػػػركل  -للسػػػػػػ ف  -الػػػػػػرحمف عموػػػػػػر  ل دار الجوػػػػػػؿ 

 .ِِٔ/ّالطلا : امكل  
 .ِِٔ/ّل المكادؼ (ِٔ
الحاػػوف الػػرازم ه ضػػؿ  هػػك انمػػ ـ  اػػر الػػدوف هلػػك علػػد   محمػػد لػػف الامػػر لػػف  

الم ػػػأاروف كاػػػود الحكمػػػ ء المحػػػدووف دػػػد شػػػ عل اػػػو د   كاس شػػػرل  ػػػ  اا ػػػ ؽ 
مسػػػػػػػسة    ك ممذ ػػػػػػػ  ككػػػػػػػ ف ةذا ركػػػػػػػ  ومشػػػػػػػ  حكلػػػػػػػ  وموم  ػػػػػػػ   مموػػػػػػػذ  ،اػػػػػػػ ء 
كيورهـ..وسظػػػرل اػػػور هعػػػمـ السػػػلمءل محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف عومػػػ ف لػػػف د ومػػػ ز 

حمػػػػد ساػػػػوـ الارداكاػػػػ  الػػػػذهل  هلػػػػك علػػػػد  ل  ح،وػػػػؽ: شػػػػاو  امرسػػػػ ؤكط ل م
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ل عوػػػػكف امسلػػػػ ء  ػػػػ  ْٖٓ/ُِقل ُُّْل ٗط-لوػػػػركل  -مؤااػػػػ  الراػػػػ ل  
طل، ل امطل ءل مك ؽ الدوف هل  الال س هحمد لػف ال، اػـ لػف اموةػ  لػف وػكسس 

لوػػركلل  -الاػادم الازرجػ ل  ح،وػػؽ: الػدك كر سػػزار رضػ  ل دار مك لػػ  الحوػ   
ُ/ِْٔ. 
ال حروػػػػرل محمػػػػد همػػػػوف الماػػػػركؼ  ل كوسظػػػػر:  واػػػػورَُٔ-ُٗٓ/ُل المحسػػػػكؿ (ِٕ

كمػػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػػده ل كال ،روػػػػػػػػػػر  ُِٓ/ِلوػػػػػػػػػػركل  -لػػػػػػػػػػأمور ل دشػػػػػػػػػػ هل دار الةكػػػػػػػػػػر 
رشػػػ د الةحػػػكؿُُٓ/ِكال حلوػػػر ل كشػػػرح ِْٗ/ْلكال ماوػػػدُّ-ُِكمػػػ  لاػػػده ل كا 
 .ٓٔالاضد

ل  اػػرو  الةػػػركع عمػػػ  امسػػػكؿل محمػػػكد لػػػف هحمػػػد الزسجػػػ س ل  ح،وػػػؽ: د. محمػػػد (ِٖ
 .ِْٔ/ُقل ُّٖٗل ِط–كل لور  -هدو  س ل ل مؤاا  الرا ل  

ل ك ػ  َُٔ-ُٗٓ/ُل كسيً،ؿ ذلؾ عساـ     المحسكؿ ّّٔ-ّّْ/ُل الما مد (ِٗ
 .ِّٓ/ُال مكو  عم  ال كضو  

 امشػػ عر  هػػـ :  ردػػ  كمموػػ  ةاػػممو   ساػػ  الػػ  هلػػ  الحاػػف امشػػارمل كهػػك (َّ)
عمػػ  لػػف ةاػػم عوؿ لػػف ةاػػحؽ لػػف اػػ لـ لػػف ةاػػم عوؿ لػػف علػػد  لػػف لػػمؿ لػػف 

كالوػػ   امشػػ عر ر ػػوس    لػػف هلػػ  مكاػػ  امشػػارم سػػ ح  راػػكؿ  لهلػػ  لػػرد
كدػػد ا اػػذل امشػػ عر  اللػػراهوف كالػػدن ؿ الا،موػػ  كالكمموػػ  كاػػوم   ػػ  ل  وساػػلكف

مح ججػػػػ  اسػػػػكما  مػػػػف الما زلػػػػ  كالةماػػػػة  كيوػػػػرهـل نولػػػػ ل ح،ػػػػ  ؽ الػػػػدوف 
روـ الػػف وسظػػر: الممػػؿ كالسحػػؿل  ػػألوؼل محمػػد لػػف علػػد الكػػ، كالا،وػػد  اناػػممو 

هلػػػ  لكػػػر الشاراػػػ  س  ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد اػػػود كومسػػػ ل دار المار ػػػ  ل لوػػػركلل 
شذرال الذه     هال ر مػف ذهػ  ل  ػألوؼ علػد الحػ  لػف . 9ٗ/ٔقل َُْْ
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هحمػد الاكلػرمل  ح،وػؽ علػد ال،ػ در امرسػؤكط كمحمػكد امرسػؤكطل دار هلػف كووػر 
 .َّّ/ِ ـُٖٓٗ -قَُْٔل ُلوركلل ط

كمػػ  لاػػده ل شػػرح  ْٓ/ُكمػػ  لاػػده ل الما سػػة   ُّْ/ُطوسظػػر اللحػػر المحػػو (ُّ)
ل  شػػػػػػرح الاضػػػػػػد ُٕ/ُكمػػػػػػ  لاػػػػػػده ل   الػػػػػػذاور  ُُٗ/ُالمساػػػػػػ   لملوضػػػػػػ كم 

كمػػ  لاػػده  لالماػػكد   ػػ  ِٖٔ/ْل ال ماوػػد ُِ-ُُلةرشػػ د الةحػػكؿ صٓٔص
هسكؿ الة، ل  ألوؼ: علد الامـل علد الحمػوـل هحمػد لػف علػد الحمػوـ  ؿ  وموػ ل 

كمػػػ    ِّْال،ػػػ هر ل ص  -الػػػدوف علػػد الحموػػػدل المػػدس   ح،وػػؽ: محمػػػد محوػػ  
 .ُُٕ-ُُٓ/ِلاده ل ال ،رور كال حلور 

كمػػ  لاػػده  ل دكاطػػ  امدلػػ   ػػ  امسػػكؿل هلػػ  المظةػػر  ُّٓ/ِل وسظػػر: الما مػػد (ِّ
مسسكر لف محمد لف علد الجل ر الاما س ل  ح،وؽ: محمد حاف محمد حاػف 

ـل ُٕٗٗ -هػػػػػػُُْٖ -كل لوػػػػػر  -ةاػػػػػم عوؿ الشػػػػػ  ا ل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  
 كم  لاده .ْٔ/ِ
. ةج ل  الاػ  ؿ شػرح لدوػ  ُْل ةرش د الةحكؿ صُْٔ/ُل وسظر: اللحر المحوط (ّّ

لوػػػركل ل  –اامػػؿ ل محمػػد لػػػف ةاػػم عوؿ امموػػر السػػػسا س  لمؤااػػ  الراػػ ل  
 .ِِْ-ِِّ/ُـل ُٖٔٗل  ُللس فل ط

 كم  لاده .ْٔ/ِل وسظر: دكاط  امدل  لماما س  (ّْ
 .ُّٗ/ُالمحوط  ل اللحر(ّٓ
 .َُْ/ُل وسظرل المسدر سةا  (ّٔ
 .ْٓ/ُل كالما سة ٕٔ/ُل وسظر: انحك ـ لآلمدم (ّٕ
 .ٕٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ّٖ
 .ٕٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ّٗ
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 .ُّٔ-ُّٓ/ِل الما مد (َْ
 .ُِٗ/ْل وسظر ال ماود(ُْ
 .ْٔ/ِل دكاط  اندل  لماما س (ِْ
 .َُٖ/ُل اللحر المحوط (ّْ
 كم  لاده . ٕٕ/ُ ـ لآلمدم ل انحك(ْْ
 .ُّٕ/ُل اللحر المحوطْٓ 
 .ْٗ/ُل الما سة  ْٔ 
 .ِٕ/ُل الذاور لْٕ 

وػ ؾ ساػ اوفل محمػد لػف هلػ  لكػر هوػك  (ْٖ ل مدار  الا لكوف لوف مس زؿ ةوػ ؾ سالػد كا 
 -الزرعػػػ  هلػػػػك علػػػػد  ل ل  ح،وػػػؽ: محمػػػػد ح مػػػػد الة،ػػػ ل دار الك ػػػػ   الارلػػػػ  

رشػػػ د الةحػػػكؿ لكوسظرِّٕ-ِّٔ/ُـل ُّٕٗ -هػػػػ ُّّٗل ِط –لوػػػركل  لكا 
 .ُْص

-ّْ/ِلكوسظػػػرل مة ػػػ ح دار الاػػػػا د  ِِّ-ُِّ/ُل وسظػػػر: مػػػدار  الاػػػ لكوف (ْٗ
ل ةج لػػػػ  الاػػػػ  ؿ شػػػػرح لدوػػػػ  اامػػػػؿ  ػػػػألوؼل محمػػػػد لػػػػف ةاػػػػم عوؿ امموػػػػر ْٓ

ل ِِْ-ِِّ/ُـل ُٖٔٗل  ُلوػػػػػػػركل ل ط –السػػػػػػػسا س  لمؤااػػػػػػػ  الراػػػػػػػ ل  
عمػػ  لػػف محمػػد لػػف اػػ لـ اامػػدمل  ي وػػ  المػػراـ  ػػ  عمػػـ الكػػمـل عمػػ  لػػف هلػػ 
-ِّّ/ُق ل ُُُّٗال،ػػػػػػػػ هر  - ح،وػػػػػػػػؽ: حاػػػػػػػػف محمػػػػػػػػكد علػػػػػػػػد المطوػػػػػػػػؼ 

رش د الةحكؿ صِّٔ  .ُْلكا 
رش د الةحكؿ ص ِّٓ-ِِّ/ُل وسظر: مدار  الا لكوف (َٓ  .ُْكا 
 .ِّٔ-ِّٓل وسظر: مدار  الا لكوف /(ُٓ
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الطلراسػػػ   الطلراسػػ  لاػػػموم ف لػػف هحمػػد لػػف هوػػػك  هلػػك ال، اػػـ -ل الماجػػـ الكلوػػر (ِٓ
ل ردػػػػػػػـ ْ/ُٕـلُّٖٗ –ق َُْْل ِط المكسػػػػػػػؿ –مك لػػػػػػ  الامػػػػػػػكـ كالحكػػػػػػـ 

 .ُّّٖٗالحدو  
 .ِِْ-ِِِ/ُوسظر: ةج ل  الا  ؿ  (ّٓ)
 .ِِْ-ِِِ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ْٓ
 .ِِٓ-ِِّ/ُ المسدر سةا  ل المسدر :(ٓٓ
 .ٓٔٓل شرح امسكؿ الاما  ص(ٔٓ
 .ٖٓالمسدر سةا  ص (ٕٓ)
مًٌول    لاػض ك ػ   (ٖٓ) امسػكؿ لماػأل  شػكر الاػ لؽل وسظػر المحسػكؿ لمػرازم اي

ُ/ْٗ. 
سػػػحو  ماػػػمـل ماػػػمـ لػػػف الحجػػػ   هلػػػك الحاػػػوف ال،شػػػورم السواػػػ لكرمل  ح،وػػػؽ:  (ٗٓ)

ل ردػػػـ ِّٓ/ُلوػػػركلل  -محمػػػد  ػػػؤاد علػػػد اللػػػ د ل دار ةحوػػػ ء ال ػػػرا  الارلػػػ  
ل الاػػسف السػػدرلل هحمػػد لػػف الحاػػوف لػػف عمػػ  اللوا،ػػ  هلػػك لكػػرل ْٖٔالحػػدو 
المدوسػػػ  المسػػػكر ل  -د. محمػػػد ضػػػو ء الػػػرحمف امعظمػػػ ل مك لػػػ  الػػػدار   ح،وػػؽ:

ـل ل هارجػػ  اللوا،ػػ   ػػ  لػػ   ال،سػػكل  ػػ  الػػك ر ك ػػ  ُٖٗٗ -ق َُُْل ُط
 .َْٕ/ُل ِّٖالسسؼ اماور مف الموؿ لردـ

ل ك ػػػ   الكموػػػ لل ماجػػػـ  ػػػ  المسػػػطمح ل كالةػػػركؽ المدكوػػػ  ل هوػػػك  لػػػف مكاػػػ  َٔ 
: عػػػػػػدس ف دركوػػػػػػش ل محمػػػػػػد المسػػػػػػرمل ـ  ح،وػػػػػػؽُٖٗٗالحاػػػػػػوس  الكةػػػػػػكم  ل

 .ّٕٓ_ّْٓ/ُـُٖٗٗهػ ُُْٗمؤاا  الرا ل ل ػلوركل 
 .ّٕٓ-ّٔٓ/ُل ك    الكمو لُٔ 

 .َُّ/ِال ،رور كال حلور  (ِٔ)
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 .ُْٗ/ُاللحر المحوط (ّٔ)
 .َّٔ/ِل هضكاء اللو ف (ْٔ
 .ٕٕوسظر: شرح امسكؿ الاما  ص (ٓٔ)
 .َٖالمسدر سةا  ص (ٔٔ)
 .ُٖالمسدر سةا  ص  (ٕٔ)
 .ِٖالمسدر سةا  صل (ٖٔ
ل وسظػػر: الدسوػػ   ػػ  هسػػكؿ الػػدوفل هلػػ  اػػاود علػػد الػػرحمف السواػػ لكرم الم ػػكل ل (ٗٔ

هػػػ َُْٔ -للسػ ف  - ح،وػؽ: عمػ د الػدوف هحمػػد حوػدرل مؤااػ  الك ػػ  الو،  وػ  
 .ُّٗ/ُل كالمحسكؿ لمرازمُّٖ/ُل ُـل طُٕٖٗ -

 زلػػػػ   ػػػػ  هػػػػذا هكرد الزركشػػػػ  اف جم عػػػػ  مػػػػف دػػػػدم ء الشػػػػ  او  دػػػػد كا ،ػػػػكا الما (َٕ)
المذه  كمساـ الك الال س لف ال، ص كال،ة ؿ الش ش  كهلػك لكػر السػور   كالػك 
الحاوف لف ال،ط فل وـ هكرد اوض  ل ساـ رجاكا     ار هو ماـ عف هػذا ال،ػكؿل 

 .ُُٓ-ُْٗ/ُوسظر    ذلؾ اللحر المحوط 
وس  هلػك وسظر: اللره ف    هسكؿ الة، ل علد الممؾ لف علد   لػف وكاػؼ الجػك  (ُٕ)

هػػػل الطلاػػ ل ُُْٖ –الماػػ ل ل  ح،وػػؽ: د. علػػد الاظػػوـ محمػػكد الػػدو ل مسػػر
لك واػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ُُٔ/ُلكاللحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالمحوطْٗ/ُل الما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ْٖ/ُالرالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
 .ُٓٗ/ِال حرور

لكانحكػػػػػػػػػػػػػػػ ـ نلػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػـز ِّْل كالماػػػػػػػػػػػػػػػكد ُّٖ/ُوسظػػػػػػػػػػػػػػػر: انلاػػػػػػػػػػػػػػػ    (ِٕ)
  لكالمحسكؿ    اسػكؿ الة،ػ  ل لم، ضػ  الػ  لكػر لػف الارلػ   المػ لكْٕٕ/ْ

ل ُانردف ل ط -ل ح،وػؽ حاػوف عمػػ  اللػدرمل اػاود  ػػكد ل دار اللوػ رؽ لعمػػ ف
 .ُّٗ/ُـلُٗٗٗهػ َُِْ
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 .َُّ/ِل ال ،رور كال حلور (ّٕ
 .ُّٗ/ُل وسظر: المحسكؿ  نلف الارل  ل ْٕ 

كم لاػػػػػػػػػػػػػػػده  ل اللحػػػػػػػػػػػػػػػر ْٗ/ُل الما سػػػػػػػػػػػػػػػة َُِ/ُالمحسػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لمػػػػػػػػػػػػػػػرازم  (ٕٓ)
 .ُُٔ/ُالمحوط

 .ِّْل الماكد     هسكؿ الة،  صٕٔ 
 .ّٖٗ/ِكم  لاده ل دكاط  امدل     امسكؿل ّْٗ/ْل وسظر: ال ماود ٕٕ 

 كم  لاده .ْٕٕ/ ْل انحك ـ    هسكؿ امحك ـ نلف حـز ل(ٖٕ
 كم  لاده .ْٕٕ/ ْل وسظر: انحك ـ    هسكؿ امحك ـ نلف حـز لٕٗ 

ل الجم  لوف السحوحوف اللا رم كمامـ ل محمد لف   كح الحمودم دار الػف حػـز (َٖ
 .ُّّّل ردـ الحدو  ُُّ/ْـلََِِ -هػ ُِّْ - ِللس ف/ لوركل لط -

ل ػكشؼ اناػػرار شػػرح المسػػسؼ عمػػ  المسػػ رل لإلمػػ ـ الػػ  لركػػ ل علػػد   لػػف ُٖ 
هػػ مػ  شػرح سػكر انسػكار عمػ   َُٕاحمد ماركؼ ل لحػ  ظ الػدوف الدمشػ،  ل 

 المسػػػػ ر  لمكنسػػػػ  شػػػػول احمػػػػد الماػػػػركؼ لمػػػػم جوػػػػكف الػػػػف الػػػػ  اػػػػاود علوػػػػد  
 هػػل دار الك ػ  الامموػ  ل َُُّالحسة  السدو،  سػ ح  الشػمس الل زيػ  ل 

 .ُٖٓ/ِللس ف –لوركل 
ل سػػ  الاػػذا  عمػػ  مػػف اػػ  انسػػح   لالػػ  الماػػ ل  محمػػكد شػػكرم لػػف علػػد ِٖ 

هػػػػػ  ل ح،وػػػػؽ علػػػػد   زلػػػػكر ُِّْ  لػػػػف محمػػػػد لػػػػف الػػػػ  الوسػػػػ ء انلكاػػػػ  ل
 كم  لاده .ّٕٓ/ُـ لََِْشاو  اللا رم المدرل ل ط/انكل  ل

 .ْٖشرح امسكؿ الاما  ص (ّٖ)
 .ٕٖالمسدر سةا  ص (ْٖ)
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هػػ ك ة،ػ  عمػ  امػػ ـ َْٓل الدزالػ  : الػك ح مػد محمػد لػف محمػد الدزالػػ  كلػد اػس  ٖٓ 
هػػػػ ل َٓٓالحػػػرموف كلػػػ  مسػػػسة ل كووػػػر  مساػػػ  احوػػػ ء عمػػػكـ الػػػدوف  ػػػك   اػػػس  

ك الةػداءل مك لػ  وسظر: اللداوػ  كالسا وػ ل ةاػم عوؿ لػف عمػر لػف كووػر ال،رشػ  هلػ
 .ُّٕ/ِلوركل -الما رؼ 

هػػ َٓٓل المساػكؿ  ػ   امو،ػ ل امسػكؿ ل هلػ  ح مػد محمػد لػف محمػد الدزالػ  لٖٔ 
 .ْْٖ/ُل دار الةكر  دمشؽل ِل ح،وؽ د. محمد حاف هو ك ط/

 .ْْٖ/ُل المسدر سةا ٕٖ 
 .ُْٔ/ُل اللحر المحوط لمزركش  ٖٖ 

 .ُٖٖ-َٖٖ/ِل اللره ف (ٖٗ
 ّٓ/ِدل  ل وسظر: دكاط  ان(َٗ
لةحكػػػػ ـ الةسػػػػكؿ  ػػػػ  هحكػػػػ ـ امسػػػػكؿ: هلػػػػ  ُِٕ/ِل وسظػػػػر : ال ،روػػػػر كال حلوػػػػر(ُٗ

الكلوػػػػد امػػػػؼ لػػػػف اػػػػموم ف اللػػػػ ج ل  ح،وػػػػؽ علػػػػد المجوػػػػد ال ركػػػػ ل دار الدػػػػر  
كشػػػػػػػػػػػػػرح الاضػػػػػػػػػػػػػد ِْٕالة،ػػػػػػػػػػػػػر  ٕٖٔ/ِلِللسػػػػػػػػػػػػػ ف ط-اناػػػػػػػػػػػػػمم  لوػػػػػػػػػػػػػركل

كاللحػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػوط َُّ/ُكانحكػػػػػػػػػػ ـ لآلمػػػػػػػػػػدم ُٓ/ُلكالما سػػػػػػػػػػة  ُٕص
 .ّٕ/ُل انحك ـ نلف حـز ِٗٔ/ْلال ماودُِٓ/ُ
 .ٕٖ-ٖٔ/ُل اللره ف (ِٗ
 .ُٗ/ُل المساكؿُٓ-ْٓ/ُوسظرل الما سة   (ّٗ)
 .ُّْ/ُل الماكد (ْٗ
ل(ٓٗ  .ِٓ/ُل انحك ـ نلف حـز
 .ُْٓ/ّل كشؼ انارارل(ٔٗ
 .ُٓٓ/ُل انلا   (ٕٗ
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 .َُّ/ُل انحك ـ لآلمدم (ٖٗ
 .ِِٗ-ِِٕ/ِل الما مد (ٗٗ

هػػػك مؤاػػػس  ػػػرع لدػػػدادل كهحمػػػد لػػػف هلػػػ  داكد ل  كمػػػف هشػػػارهـ لشػػػر لػػػف الما مػػػر ك 
 كالاو طل كاللما .

 .ُٓٓ/ُل اللحر المحوط ُِٗ/ُل شرح المسا   ُّٓ/ِل الما مد (ََُ
هػػك محمػد لػف علػد  لػػف سػ ل  واػر  ةلػ  زوػػد مسػ   الػف  مػػوـ اِلبياري، هلػك لكػر    

اػػكف لدػػداد كحػػد  لاػػ  عػػف جم عػػ  مػػساـ هلػػك عركلػػ  الحراسػػ  كالػػف هلػػ  داكد 
حمد لف محمد الل يسدم كهلك لكر لف الجاـ الػكراؽ كالػف دااػ  كاللدػكم كهلػك كم

زوػػد المػػركزم كلػػ  ال سػػ سوؼ  ػػ  شػػرح مػػذه  م لػػؾ كانح جػػ   لػػ  كالػػرد عمػػ  
الػػدول   المػػذه   ػػ  مار ػػ  هعوػػ ف عممػػ ء المػػذه ل  لوسظػػرلمػػف ا لةػػ  كيوػػرهـ 

 -ك ػ  الامموػػ  ةلػراهوـ لػف عمػ  لػف محمػد لػف  رحػكف الوامػرم المػ لك ل دار ال
 .ِٓٓ/ُلوركل 

 .ٕٖٔ/ِلةحك ـ الةسكؿ لمل ج   ُّٓ/ِالما مد  (َُُ)
 .ُٓٓ/ُل اللحر المحوط (َُِ

    كمساـ كاسؿ لف عط ءل كعمرك لف علودل كعوم ف الطكوؿ ل كحةػص لػف اػ لـل  
لػػػراهوـ لػػػف وحوػػػ  المػػػدس ل كالػػػك  كالحاػػف لػػػف ذكػػػكاف ل كا لػػػد الػػػف سػػةكاف ل  كا 

ال سلوػػػػ  كالػػػرد عمػػػػ  ههػػػػؿ وسظرل كهلػػػػك ه شػػػػـ الجلػػػ   لعمػػػ  الجلػػػػ   ل كالسظػػػ ـل 
امهكاء كاللدعل هلك الحاف محمد لف هحمد لػف علػد الػرحمف الممطػ  الشػ  ا ل 

 -مسػػر  - ح،وػػؽ: محمػػد زاهػػد لػػف الحاػػف الكػػكورمل المك لػػ  امزهروػػ  لم ػػرا  
 .ُْ-ّْ/ُـل ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ

 .ُْٓ/ُل اللحر المحوط ُِٗ/ُشرح المسا    (َُّ)
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ظػػر:  ،ػػكوـ امدلػػ   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ  ل  ػػألوؼ انمػػ ـ علوػػد   لػػف عمػػر لػػف وس (َُْ)
عواػػػػ  الدلكاػػػػ  الحسةػػػػ  لدػػػػدـ لػػػػ  كح،،ػػػػ  الشػػػػول اموػػػػؿ المػػػػوس دار الك ػػػػ  

 .ْٖٓـل صََُِ-هػػ ُُِْلُل ُللس ف ط -الاممو ل لوركل
ل  وسظر: ركض  الس ظر كجس  المسػ ظرل لعلػد   لػف هحمػد لػف ددامػ  الم،داػ  (َُٓ

: د. علد الازوز علد الرحمف الااودل ج ما  انمػ ـ محمػد لػف اػاكد ل  ح،وؽ
 .ّٖ/ُل الطلا : الو سو ل ُّٗٗ -الرو ض  -
 .ِِٕ/ُل ةج ل  الا  ؿ(َُٔ
علػػػدالممؾ لػػػف   الشػػػول هلػػػ  محمػػػد ل علػػػد  لػػػف وكاػػػؼ لػػػف علػػػد  لهلػػػك الماػػػ ل    

لمكػ  هرلػ   كجكوف مػف دػرل سواػ لكر المم،ػ  لإمػ ـ الحػرموف لمج كر ػ الجكوس ل 
اػػػسوف كػػػ ف مكلػػػده  ػػػ   اػػػ  عشػػػر  كهرلام  ػػػ  اػػػم  الحػػػدو  ك ة،ػػػ  عمػػػ  كالػػػده 

كدرس لاػػده  ػػ  حم، ػػ  ك ة،ػػ  عمػػ  ال، ضػػ  حاػػوف الجػػكوس  الشػػول هلػػ  محمػػد 
كداؿ لدداد ك ة،  لا  كركل الحدو  كار  ةل  مك   ج كر  وا  هرلػ  اػسوف وػـ 

عظ كسػسؼ سا وػ  المطمػػ  عػ د ةلػ  سواػ لكر  اػػمـ ةلوػ  ال ػدروس كالاط لػ  كالػػك 
وسظرل اللداوػػػػػ   ػػػػػ  دراوػػػػػ  المػػػػػذه  كاللرهػػػػػ ف  ػػػػػ  هسػػػػػكؿ الة،ػػػػػ  كيوػػػػػر ذلػػػػػؾ..

 .ُِٖ/ُِكالسا و 
 .ٖٔ/ُل اللره ف (َُٕ
ل المػػداؿ ةلػػ  مػػذه  انمػػ ـ هحمػػد لػػف حسلػػؿل لالػػد ال،ػػ در لػػف لػػدراف الدمشػػ، ل (َُٖ

لوػػػركل  - ح،وػػػؽ: د. علػػػد   لػػػف علػػػد المحاػػػف ال ركػػػ  ل مؤااػػػ  الراػػػ ل  
 .ُٕٓ/ُقل َُُْ –ل ِلط

 .ُٓ/ُل الما سة  (َُٗ
 .َُّ/ُل انحك ـ لآلمدم (َُُ
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 .ْٕ/ُل انحك ـ نلف حـز (ُُُ
 .ُّٓ/ِل وسظر: الما مد (ُُِ
 ُّٖ-ُّٔ/ِوسظر: المسدر سةا   (ُُّ)
 .َِّ/ِل وسظر: المسدر سةا  (ُُْ
 .ٖٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (ُُٓ
 .ُِْ/ُل شرح المسا   (ُُٔ
 .ْٕٕل الة،ر  ُٗٔ/ِةحك ـ الةسكؿ لمل ج   (ُُٕ)
 .ْٖٕلالة،ر ِٗٔ/ِل ةحك ـ المسدر سةا  (ُُٖ
 كم  لاده .ُٔٓ/ُل اللحر المحوط ُُّ/ُل انحك ـ لآلمدم  (ُُٗ
 .ِْٕلالة،ر  ٖٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (َُِ
 .ُْٕلالة،ر   ٖٖٔ -ٕٖٔ/ِل ةحك ـ الةسكؿ لمل ج  (ُُِ
 .ُٔٓ/ُلاللحر المحوط ُُّ/ُل انحك ـ لآلمدم  (ُِِ
 . ِِّ/ِ: الما مد ل وسظر(ُِّ
 .ُِّ/ُل وسظر: شرح المسا   (ُِْ
 .ُٓ/ُل الما سة ل (ُِٓ
 .ّٓ/ُل المسدر سةا ل (ُِٔ
 .ْٕ/ُل وسظر: انحك ـ نلف حـز (ُِٕ
 .ٕٖ/ُل وسظر: اللره ف (ُِٖ
 .ٕٖ/ُل وسظر: المسدر سةا (ُِٗ
 -ل وسظر: الكجوز  ػ  هسػكؿ الة،ػ  لعلػد الكػروـ زوػدافل مؤااػ  الراػ ل  لوػركل(َُّ

 .ٖٓـل صََِٔ-ق ُِْٕل ُللس ف ط
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 .ِْٓ/ُل  ارو  الةركع ل(ُُّ
 .ِْٔ/ُل وسظر: المسدر سةا  (ُِّ
ل الحػػ كم الكلوػػر  ػػ   ،ػػ  مػػذه  انمػػ ـ الشػػ  ا  كهػػك شػػرح ما سػػر المزسػػ ل (ُّّ

عمػػ  لػػف محمػػد لػػف حلوػػ  المػػ كردم اللسػػرم الشػػ  ا ل  ح،وػػؽ: الشػػول عمػػ  
 -موػػػ  الشػػػول عػػػ دؿ هحمػػػد علػػػد المكجػػػكدل دار الك ػػػ  الام -محمػػػد ماػػػكض 

 .ُُٕ/ُّـل ُٗٗٗ-هػ  ُُْٗل ُط–للس ف  -لوركل 
ل الماػػذ   ػػ   ،ػػ  انمػػ ـ الشػػ  ا ل ةلػػراهوـ لػػف عمػػ  لػػف وكاػػؼ الشػػورازم هلػػك ُّْ 

 .ِّٗ/ِلوركلل  –ةاح ؽل دار الةكر 
 .ِْٔ/ُوسظر:  ارو  الةركع ل (ُّٓ
ل الملاكط لمشول س ل محمد لػف الحاػف لػف  ردػد الشػول س  هلػك علػد  ل  ح،وػؽ: (ُّٔ

 .َُٗ/ٖكرا ش ل  -هلك الك   ام د س ل ةدار  ال،ر ف كالامكـ اناممو  
وسظر: لػدا   السػس     ػ   ر وػ  الشػرا  ل عػمء الػدوف الك اػ س ل دار الك ػ    ُّٕ) 

ل ح شػػػو  رد الما ػػ ر عمػػ  الػػػدر َُٕ/ْـ ل ُِٖٗل ِلوػػركل لط -الارلػػ  
 ف ع لػػػػد لػػػػفهلػػػػ  الوسػػػػ ء محمػػػػكد لػػػػالما ػػػ ر شػػػػرح  سػػػػكور املسػػػػ ر ل  ػػػػألوؼ: 
الماػػػركؼ لػػػ لف ع لػػػدوف ل دار الةكػػػر  الحاػػػوف لػػػف محمػػػد لػػػف عمػػػ  ال مومػػػ 

 .َِّ/ِـل َََِ -هػ ُُِْ -لوركلل  -لمطل ع  كالسشر  
 .ِْٔ/ُل وسظر:  ارو  الةركعل (ُّٖ
 -لوػػركل  -ل المجمػػكعل هلػػ  زكروػػ  وحوػػ  لػػف شػػرؼ الػػدوف السػػككمل دار الةكػػر (ُّٗ

 .ّٕٓلكّْٖ/ٖـلُٕٗٗ
 .ِْٕ/ُالةركع ل وسظر:  ارو  (َُْ
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 -ل اللحر الرا ؽ شرح كسز الػدد  ؽل زوػف الػدوف الػف سجػوـ الحسةػ ل دار المار ػ  (ُُْ
 .ُِٖ/ِلِلوركلل ط

 .ٓٗ/ّوسظر: الملاكط (ُِْ)
 .ّٕٔ/ّل ح شو  الف ع لدوف (ُّْ
 .ِْٖ/ُوسظر:  ارو  الةركعل  (ُْْ)
 –لوػػػػػركل  -ل امـل محمػػػػد لػػػػػف ةدروػػػػػس الشػػػػػ  ا  هلػػػػك علػػػػػد  ل دار المار ػػػػػ  (ُْٓ

 .ِٔ/ُٕل كوسظر: الح كم الكلورُٔ/ٕلِطُّّٗ
 .ِْٖ/ُوسظر:  ارو  الةركعل  (ُْٔ)
 .ِٓٓ/ِل كوسظر: لدا   السس    ِْ/ٗالملاكط ل  (ُْٕ)
ل الاداوػػ  شػػرح لداوػػ  المل ػػدمل هلػػ  الحاػػف عمػػ  لػػف هلػػ  لكػػر لػػف علػػد الجموػػؿ (ُْٖ

 .ُِْ/ّالرشداس  المريوس س ل المك ل  اناممو ل
 .ُْل ةرش د الةحكؿ صُْٗ 
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 ادلصادر وادلراجع
 القرآن الكريم 

انلا      شرح المسا   عم  مسا   الكسكؿ ةل  عمػـ امسػكؿ لملوضػ كمل عمػ   .ُ
لوػركل  -لف علد الك    الالك ل  ح،وػؽ: جم عػ  مػف الاممػ ء دار الك ػ  الامموػ  

 .ل الطلا : امكل َُْْ -
السػػسا س  لمؤااػػ   ةج لػػ  الاػػ  ؿ شػػرح لدوػػ  اامػػؿ ل محمػػد لػػف ةاػػم عوؿ امموػػر .ِ

 .ـُٖٔٗلوركل ل الطلا  امكل    –الرا ل  
ةحكػ ـ الةسػػكؿ  ػػ  هحكػػ ـ امسػكؿ: هلػػ  الكلوػػد امػػؼ لػف اػػموم ف اللػػ ج ل  ح،وػػؽ  .ّ

 ./الو سو للس ف ط-علد المجود ال رك ل دار الدر  انامم  لوركل
انحكػػ ـ  ػػ  هسػػكؿ امحكػػ ـل عمػػ  لػػف هحمػػد لػػف حػػـز امسدلاػػ  هلػػك محمػػدل دار  .ْ

 .ل الطلا : امكل َُْْ -ال، هر   -حدو  ال
انحك ـ    هسكؿ امحكػ ـل عمػ  لػف محمػد اامػدم هلػك الحاػفل  ح،وػؽ: د. اػود  .ٓ

 .قل الطلا : امكل َُْْ –لوركل  -الجموم  دار الك    الارل  
ةرشػػػ د الةحػػػكؿ ةلػػػ   ح،وػػػؽ عمػػػـ امسػػػكؿل محمػػػد لػػػف عمػػػ  لػػػف محمػػػد الشػػػكك س ل  .ٔ

ل الطلاػػ : ُِٗٗ - ُُِْ -لوػػركل  -دار الةكػػر   ح،وػػؽ: محمػػد اػػاود اللػػدرمل
 .امكل 

ع ،ػ دال  ػػرؽ الماػػمموف كالمشػػركوفل محمػػد لػػف عمػػر لػػف الحاػػوف الػػرازم هلػػك علػػد ة  .ٕ
 .قَُِْ للوركل ل ل  ح،وؽ: عم  ا م  السش ر: دار الك   الاممو  

ل ُّّٗ -لوػػركل  -امـل محمػػد لػػف ةدروػػس الشػػ  ا  هلػػك علػػد  ل دار المار ػػ   .ٖ
 .طلا : الو سو ال
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 -اللحػػػر الرا ػػػؽ شػػػرح كسػػػز الػػػدد  ؽل زوػػػف الػػػدوف الػػػف سجػػػوـ الحسةػػػ ل دار المار ػػػ   .ٗ
 .لوركلل الطلا : الو سو 

-ْٕٓالمحػػػوط لمزركشػػػ  كهػػػك لػػػدر الػػػدوف محمػػػد لػػػف علػػػد   الشػػػ  ا    اللحػػػر .َُ
هػػػػ ل دػػػ ـ ل حروػػػره الشػػػول علػػػد ال،ػػػ در علػػػد   الاػػػ س ل كراجاػػػ  د. اػػػموم ف ْٕٗ

 .ـُٖٖٗهػ ػ َُْٗانكل  انش،رل ط/
للداو  كالسا و ل ةام عوؿ لف عمػر لػف كووػر ال،رشػ  هلػك الةػداءل مك لػ  الماػ رؼ ا .ُُ

 .لوركل –
 -لدا   السس     ػ   ر وػ  الشػرا  ل عػمء الػدوف الك اػ س ل دار الك ػ   الارلػ   .ُِ

 .ل الطلا : الو سو ُِٖٗ -لوركل 
ف وكاػػػػؼ الجػػػػكوس  هلػػػػك اللرهػػػػ ف  ػػػػ  هسػػػػكؿ الة،ػػػػ ل علػػػػد الممػػػػؾ لػػػػف علػػػػد   لػػػػ .ُّ

هػػػػل الطلاػػػ ل ُُْٖ –الماػػػ ل ل  ح،وػػػؽ: د. علػػػد الاظػػػوـ محمػػػكد الػػػدو ل مسػػػر
 .الرالا 

 اػػػرو  الةػػػركع عمػػػ  امسػػػكؿل محمػػػكد لػػػف هحمػػػد الزسجػػػ س ل  ح،وػػػؽ: د. محمػػػد  .ُْ
 .ل الطلا : الو سو ُّٖٗ -لوركل  -هدو  س ل ل مؤاا  الرا ل  

هػػػػل ٕٖٗموػػػر الحػػػ   الحملػػػ  ل ال ،روػػػر كال حلوػػػرل شػػػرح الاممػػػ  المح،ػػػؽ الػػػف ا .ُٓ
عم  ال حروػر  ػ  اسػكؿ الة،ػ  الجػ م  لػوف اسػطمح  الحسةوػ  كالشػ  او  لإلمػ ـ 

د الحموػد الاوكااػ  وػـ الاػكسدرم ك كمػ ؿ الػدوف الػف لمحمد لف علد الكاحد لف ع
هػ ضلط  كسحح  علد   محمكد محمػد عمػ  لوضػكفل ُٖٔالام ـ الحسة  ل 

 .ـُٗٗٗهػ ػ ُُْٗللس ف ط/انكل   دار الك   الاممو  لوركل ػ
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إلمػػ ـ علوػػد   لػػف عمػػر لػػف عواػػ  الدلكاػػ  ل ،ػػكوـ امدلػػ   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ  ل  .ُٔ
للسػػ ف  -دػػدـ لػػ  كح،،ػػ  الشػػول اموػػؿ المػػوس دار الك ػػ  الامموػػ ل لوػػركل الحسةػػ ل

 .ـََُِ-هػػ ُُِْلُل ُط
علػػػد  ال سلوػػػ  كالػػػرد عمػػػ  ههػػػؿ امهػػػكاء كاللػػػدعل هلػػػك الحاػػػف محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف .ُٕ

المك لػػػ   لالػػػرحمف الممطػػػ  الشػػػ  ا ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد زاهػػػد لػػػف الحاػػػف الكػػػكورم
 .ـُٕٗٗ -هػ ُُْٖ -مسر  -امزهرو  لم را  

 اػػػذو  المدػػػ ل هلػػػ  مسسػػػكر محمػػػد لػػػف احمػػػد امزهػػػرمل  ح،وػػػؽ محمػػػد عػػػكض  .ُٖ
 .مرع ل دار امحو ء لم را  الارل ل لوركل  للس فل ط/امكل 

 .لوركل –اركؼ لأمور ل دش هل دار الةكر  واور ال حرورل محمد هموف الم .ُٗ
هػػ ل عمػؽ عموػ  ُِّجمار  المد  لهل  لكر محمد لف الحاف لف دروػد انزدم ل .َِ

ككضػػػ  حكاشػػػو  ك ا راػػػ  الػػػراهوـ شػػػمس الػػػدوف لمسشػػػكرال محمػػػد لوضػػػكفل دار 
 .ـََِٓهػ ُِْٔالك   الاممو  لوركل للس ف ط/انكل  

 سػكور املسػ ر ل هلػ  الوسػ ء محمػكد ح شو  رد الما  ر عمػ  الػدر الما ػ ر شػرح  .ُِ
الماػركؼ لػػ لف ع لػػدوف ل دار  الحاػوف لػػف محمػػد لػف عمػػ  ال مومػػ  لػف ع لػػد لػػف

 .ـَََِ -هػ ُُِْ -لوركلل  -الةكر لمطل ع  كالسشر  
الح كم الكلوػر  ػ   ،ػ  مػذه  انمػ ـ الشػ  ا  كهػك شػرح ما سػر المزسػ ل عمػ   .ِِ

ل  ح،وػػؽ: الشػػول عمػػ  محمػػد لػػف حلوػػ  المػػ كردم اللسػػرم الشػػ  ا الػػف محمػػد 
 -لوػػػركل  -الشػػػول عػػػ دؿ هحمػػػد علػػػد المكجػػػكدل دار الك ػػػ  الامموػػػ   -ماػػػكض 
 .ـل الطلا : امكل  ُٗٗٗ-هػ  ُُْٗ -للس ف 

الػػػذاور  ل شػػػا   الػػػدوف احمػػػد لػػػف ادروػػػس ال،را ػػػ  ل ح،وػػػؽ محمػػػد ااجػػػ ل دار  .ِّ
 .ـ ُْٗٗالدر ل لوركل ػ للس فل
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اسػكؿ الة،ػ ل انمػ ـ  ػ   الػدوف علػد  ر   الح ج  عف ما سر الف الح ج   ػ  .ِْ
هػػػل  ح،وػؽ د. محمػػد علػػد الػرحمف ماومػػر علػػد ُٕٕالكهػ   لػػف عمػ  الاػػلك  ل

 .ـََِٗهػ  َُّْ ل دار الك   الاممو  لوركل ػ للس ف لط/انكل  
ركضػػ  السػػ ظر كجسػػ  المسػػ ظرل علػػد   لػػف هحمػػد لػػف ددامػػ  الم،داػػ  ل  ح،وػػؽ:  .ِٓ

 -الروػ ض  -لااودل ج ما  انم ـ محمد لف اػاكد د. علد الازوز علد الرحمف ا
 .ل الطلا : الو سو ُّٗٗ

الاسف السدرلل هحمد لف الحاػوف لػف عمػ  اللوا،ػ  هلػك لكػرل  ح،وػؽ: د. محمػد  .ِٔ
ل ُٖٗٗ - َُُْ -المدوسػػ  المسػػكر   -ضػػو ء الػػرحمف امعظمػػ ل مك لػػ  الػػدار 

 .الطلا : امكل 
لػف هحمػد الاكلػرمل  ح،وػؽ علػد شذرال الذه     هال ر مف ذهػ  ل علػد الحػ   .ِٕ

 -قَُْٔل ُال،ػػػػ در امرسػػػػؤكط كمحمػػػػكد امرسػػػػؤكطل دار هلػػػػف كووػػػػر لوػػػػركلل ط
ُٖٗٓ. 

شػرح امسػكؿ الاماػ ل ال، ضػ  علػد الجلػػ ر لػف هحمػد الما زلػ ل ح،،ػ  كدػدـ لػػ   .ِٖ
-قُُْٔالػػػدك كرل علػػػد الكػػػروـ عومػػػ فل مك لػػػ  كهلػػػ ل ال،ػػػ هر  الطلاػػػ  الو لوػػػ ل 

 ـ.ُٔٗٗ
ال كضػػو  لمػػ ف ال س،ػػو   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل اػػاد الػػدوف ماػػاكد  شػػرح ال مػػكو  عمػػ  .ِٗ

 -هػػػػػػ ُُْٔ -لوػػػػػركل  -لػػػػػف عمػػػػػر ال ة ػػػػػ زاس  الشػػػػػ  ا ل دار الك ػػػػػ  الامموػػػػػ  
 .ـ. ل  ح،وؽ: زكرو  عمورالُٔٗٗ

هػػػ ٕٔٓشػػرح الاضػػدل لم، ضػػ  عضػػد الممػػ  كالػػدوف علػػد الػػرحمف لػػف انوجػػ  ل .َّ
ؿ الػػػدوف عومػػػ ف لػػػف عمػػػ  ما سػػػر المس اػػػ  امسػػػكل  لإلمػػػ ـ الػػػ  عمػػػرك  جمػػػ 
هػػػ ضػػلط  ككضػػ  ْٔٔعمػػر لػػف الػػ  لكػػر الماػػركؼ لػػ لف الح جػػ  المػػ لك  ل 
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حكاشػػػػػو   ػػػػػ دم سسػػػػػوؼ كطػػػػػ رؽ وحوػػػػػ ل مسشػػػػػكرال عمػػػػػ  لوضػػػػػكف لط/انكلػػػػػ  
 ـ.َََِهػ ػ ُُِْ

شػرح المساػ    ػ  عمػػـ امسػكؿل شػمس الػدوف محمػػكد علػد الػرحمف انسػػةا س ل  .ُّ
 .ـَُٗٗلرشودل الااكدو  الرو ضلددـ ل  كح،،  د.علدالكروـ السمم ل مك ل  ا

الػػ  الماػػ ل  محمػػكد شػػكرم لػػف علػػد  سػػ  الاػػذا  عمػػ  مػػف اػػ  انسػػح   ل .ِّ
هػػ  ل ح،وػؽ علػد   زلػكر شػاو  ُِّْلف ال  الوسػ ء انلكاػ  لا  لف محمد 

 .ـََِْاللا رم المدرل ل ط/انكل  ل
الالػػػر  ػػػ  الػػػر مػػػف يلػػػرل شػػػمس الػػػدوف محمػػػد لػػػف هحمػػػد لػػػف عومػػػ ف الػػػذهل ل  .ّّ

ل ُْٖٗ -الككوػػل  - ح،وػػؽ: د. سػػمح الػػدوف المسجػػد مطلاػػ  حككمػػ  الككوػػل 
 .ِالطلا : ط

ي وػػ  المػػراـ  ػػ  عمػػـ الكػػمـل عمػػ  لػػػف هلػػ  عمػػ  لػػف محمػػد لػػف اػػ لـ اامػػػدمل  .ّْ
 .ال، هر  – ح،وؽ: حاف محمكد علد المطوؼ 

الدسوػػ   ػػ  هسػػكؿ الػػدوفل هلػػك اػػاود علػػد الػػرحمف السواػػ لكرم الم ػػكل ل  ح،وػػػؽ:  .ّٓ
 -هػػػػػػ َُْٔ -للسػػػػػ ف  -لػػػػػدوف هحمػػػػػد حوػػػػػدرل مؤااػػػػػ  الك ػػػػػ  الو،  وػػػػػ  عمػػػػػ د ا
 .ـل الطلا :  امكل ُٕٖٗ

الةرؽ لوف الةرؽ كلو ف الةرد  الس جو ل علد ال،ػ هر لػف طػ هر لػف محمػد اللدػدادم  .ّٔ
 .ل الطلا : الو سو ُٕٕٗ -لوركل  -دار اا  ؽ الجدود  ل هلك مسسكر

هحمػػد لػػف اػػاود لػػف حػػـز الطػػ هرم الةسػػؿ  ػػ  الممػػؿ كامهػػكاء كالسحػػؿل عمػػ  لػػف  .ّٕ
 .ال، هر  –هلك محمدل مك ل  الا سج  

 كا   الرحمكل للمامم  علد الام  محمػد لػف سظػ ـ الػدوف انسسػ رم الاسػدم ل  .ّٖ
هػػػػ لشػػػػرح ماػػػػمـ الولػػػػكل  ػػػػ  الةػػػػركع الحسةوػػػػ   ح،وػػػػؽ محػػػػ    لػػػػف علػػػػد ُِِٓ
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 ـ ل دار انحوػػػػػػػػػػ ء لم ػػػػػػػػػػرا  اناػػػػػػػػػػمم ُُُٗالشػػػػػػػػػػككر اللاػػػػػػػػػػ رم الاسػػػػػػػػػػدم ل 
 .ـُٖٗٗهػ ػُُْٖط/انكل 

دكاطػػػ  امدلػػػ   ػػػ  امسػػػكؿل هلػػػ  المظةػػػر مسسػػػكر لػػػف محمػػػد لػػػف علػػػد الجلػػػ ر  .ّٗ
الاػػػما س ل  ح،وػػػؽ: محمػػػد حاػػػف محمػػػد حاػػػف ةاػػػم عوؿ الشػػػ  ا ل دار الك ػػػ  

 .ـُٕٗٗ -هػُُْٖ -لوركل  -الاممو  
ك ػػػ   الكموػػػ لل ماجػػػـ  ػػػ  المسػػػطمح ل كالةػػػركؽ المدكوػػػ  ل هوػػػك  لػػػف مكاػػػ   .َْ

ـ  ح،وػػؽ: عػػدس ف دركوػػش لمحمػػد المسػػرمل مؤااػػ  ُٖٗٗةػػكم  لالحاػػوس  الك
 .ـ ُٖٗٗهػ ُُْٗالرا ل  ػلوركل 

لإلمػ ـ الػ  لركػ ل علػد   لػف احمػد  لكشؼ انارار شرح المسسؼ عم  المسػ ر .ُْ
هػػػػ مػػػ  شػػػرح سػػػكر انسػػػكار عمػػػ   َُٕماػػػركؼ   ل لحػػػ  ظ الػػػدوف الدمشػػػ،  ل 

ف الػ  اػػاود علوػػد   الحسةػػ  المسػ ر لمكنسػػ  شػػول احمػػد الماػركؼ لمػػم جوػػكف الػػ
 –لوػػركل  هػػ دار الك ػ  الامموػ  ل َُُّالسػدو،  سػ ح  الشػمس الل زيػ  ل 

 .للس ف
هػػػػل طلاػػػ  كراجاػػػ  كسػػػحح  ُُٕلاػػ ف الاػػػر ل لإلمػػػ ـ الاممػػػ  الػػػف مسظػػكر ل .ِْ

هػػػػػ ُِّْلمار ػػػػ  سالػػػػ  مػػػػف اماػػػػ  ذ  الم اسسػػػػوفل  دار الحػػػػدو ل ال،ػػػػ هر  ل
 .ـََِّ

لف الحاف لف  ردد الشول س  هلػك علػد  ل  ح،وػؽ: هلػك  الملاكط لمشول س ل محمد .ّْ
  .كرا ش –الك   ام د س ل ةدار  ال،ر ف كالامكـ اناممو  

 -لوػػػركل  -المجمػػػكعل هلػػػ  زكروػػػ  وحوػػػ  لػػػف شػػػرؼ الػػػدوف السػػػككمل دار الةكػػػر  .ْْ
 .ـُٕٗٗ
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 ح،وػػػؽ  المػػػ لك  ل المحسػػػكؿ  ػػػ  اسػػػكؿ الة،ػػػ  لال، ضػػػ  الػػػ  لكػػػر لػػػف الارلػػػ  .ْٓ
انردف  لطل امكلػػػػ   -لػػػػدرمل اػػػػاود  ػػػػكد ل دار اللوػػػػ رؽ لعمػػػػ فحاػػػػوف عمػػػػ  ال

 .ـُٗٗٗهػ ػ َُِْ
المحسػػكؿ  ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل ال، ضػػ  هلػػ  لكػػر لػػف الارلػػ  الماػػ  رم المػػ لك  ل  .ْٔ

 -هػػ َُِْ -عمػ ف  -دار اللوػ رؽ  لاػاود  ػكد  - ح،وؽ: حاوف عمػ  اللػدرم 
 .ل الطلا : امكل ُٗٗٗ

هػػػػ ِّٗ  لكػػػر لػػػف علػػػد ال،ػػػ در الػػػرازم لما ػػػ ر السػػػح ح لإلمػػػ ـ محمػػػد لػػػف الػػػ .ْٕ
 .ـَُٗٗهػ ػَُُْط/انكل  

وػ ؾ ساػػ اوفل محمػػد لػف هلػػ  لكػػر هوػػك   .ْٖ مػدار  الاػػ لكوف لػػوف مسػ زؿ ةوػػ ؾ سالػػد كا 
 -الزرعػػػػ  هلػػػػك علػػػػد  ل ل  ح،وػػػػؽ: محمػػػػد ح مػػػػد الة،ػػػػ ل دار الك ػػػػ   الارلػػػػ  

 .ـ ل الطلا : الو سو ُّٕٗ -هػ ُّّٗ –لوركل 
مػػػ ـ هحمػػػد لػػػف حسلػػػؿل علػػػد ال،ػػػ در لػػػف لػػػدراف الدمشػػػ، ل المػػػداؿ ةلػػػ  مػػػذه  ان .ْٗ

 -لوػػػركل  - ح،وػػػؽ: د. علػػػد   لػػػف علػػػد المحاػػػف ال ركػػػ  ل مؤااػػػ  الراػػػ ل  
 .ل الطلا : الو سو َُُْ

الما سػػػة  مػػػف عمػػػـ امسػػػكؿ لإلمػػػ ـ الدزالػػػ  الػػػ  ح مػػػد محمػػػد لػػػف محمػػػد لػػػف  .َٓ
انشػػ،ر ل هػػػ ل ح،وػػؽ ك اموػػؽ د. محمػػد اػػموم ف َٓٓمحمػػد الدزالػػ  الطكاػػ  ل 

 .ـ ُٕٗٗهػ ػ ُُْٕط/انكل   لمؤاا  الرا ل 
هحمػػد لػػف علػػد الحمػػوـ  ؿ  لعلػػد الحمػػوـ  لالماػكد   ػػ  هسػػكؿ الة،ػػ ل علػػد الاػػمـ  .ُٓ

 .ال، هر  – ومو ل  ح،وؽ: محمد محو  الدوف علد الحمودل المدس  
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الما مد    هسكؿ الة،  مل  الحاوف محمػد لػف عمػ  الطوػ  اللسػرم الما زلػ   .ِٓ
دػػدـ لػػ  كضػػلط  الشػػول اموػػؿ المػػوس مػػدور امزهػػر للسػػ فل  ـلَُْْػ هػػ ّْٔل 

 .ػملس ف لدار الك   الاممو  لوركل
ماجػػـ م،ػػ ووس المدػػ ل الػػ  الحاػػوف احمػػد لػػف  ػػ رس زكروػػ  ل ح،وػػؽ علػػد الاػػمـ  .ّٓ

 .ـُٗٗٗهػل َُِْدار الجوؿل لوركل ػ للس ف ط/الو سو   محمد ه ركف ل
ـ كانراد ل محمػػػػد لػػػػف هلػػػػ  لكػػػػر هوػػػػك  مة ػػػػ ح دار الاػػػػا د  كمسشػػػػكر كنوػػػػ  الامػػػػ .ْٓ

 .لوركل –الزرع  هلك علد  ل دار الك   الاممو  
الممػؿ كالسحػؿل محمػد لػف علػد الكػػروـ الػف هلػ  لكػر الشاراػ  س  ل  ح،وػؽ: محمػػد  .ٓٓ

 .قَُْْاود كومس ل دار المار   ل لوركلل 
هػػػ َٓٓالمساػػكؿ  ػػ   امو،ػػ ل امسػػكؿ ل الػػ  ح مػػد محمػػد لػػف محمػػد الدزالػػ  ل .ٔٓ

 .ل ح،وؽ د. محمد حاف هو ك ط/الو سو  دار الةكر  دمشؽ
الماػػػذ   ػػػ   ،ػػػ  انمػػػ ـ الشػػػ  ا ل ةلػػػراهوـ لػػػف عمػػػ  لػػػف وكاػػػؼ الشػػػورازم هلػػػك  .ٕٓ

 .لوركل –ةاح ؽل دار الةكر 
عضػػػد الػػدوف علػػػد الػػػرحمف لػػف هحمػػػد انوجػػػ ل  ح،وػػؽ: علػػػد الػػػرحمف  لالمكادػػؼ  .ٖٓ

ـل الطلاػػػػػػػ : ُٕٗٗ -هػػػػػػػػ ُُْٕ -لوػػػػػػػركل  -للسػػػػػػػ ف  -عموػػػػػػػر  ل دار الجوػػػػػػػؿ 
 .امكل 

الاداوػػػ  شػػػرح لداوػػػ  المل ػػػدمل هلػػػ  الحاػػػف عمػػػ  لػػػف هلػػػ  لكػػػر لػػػف علػػػد الجموػػػؿ  .ٗٓ
 .الرشداس  المريوس س ل المك ل  اناممو 

للسػػػ ف  -علػػػد الكػػروـ زوػػػدافل مؤااػػػ  الراػػػ ل  لوػػػركل لالػػكجوز  ػػػ  هسػػػكؿ الة،ػػػ   .َٔ
 .ـََِٔ-ق ُِْٕل ُط
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 صناعة األسلحة عند العرب قبل اإلسالم
 د. حنان عيسى جاسم

 قسم التاريخ /التربية للبناتجامعة تكريت/ كلية 

 املقدمـــــــة
أبدع العرب عمى مػد  العوػ ر  ػخ مف مػؼ الم ػوات كػ ا  كويػت  كر ػ  ا  
 ادب   ا  اق وود   ،   يػ ع إبػداع ـ  ػخ م ػوؿ ااق وػود  مػف الزراعػ   اب كػور مف مػؼ

الطرؽ ل حك ف   دة األرض  اإلي وج الزراعخ إلػى م ػوؿ الػرا  اكػ يبوط الم ػور  ح ػر 
اآلبػػور  عمػػؿ الكر ػػؼ  الكػػ اقخ المكػػم   ، الػػى م ػػوؿ ال  ػػورة  كػػي ـ لممػػ اي ف اذ كػػف 
عػػرب قبػػػؿ اإلكػػػدـ العد ػػػد مػػف المػػػ اي ف مي ػػػو المك  بػػػ  كمػػو  ػػػخ  يػػػ بخ  ػػػب  ال ز ػػػرة 

 ال خ كث را مو كويت  عد مػف مػمف ااعػراؼ  ال مول ػد العربخ ،  مي و مو كويت       
 ال ػػخ  ػػيظـ عمم ػػ  الب ػػء  ال ػػرا   ػػخ ااكػػ اؽ  ا كػػ مو ااكػػ اؽ ال ػػخ كويػػت  مػػوـ  ػػخ 

 م كـ الحج ،  كذلؾ  خ طرؽ اك حووؿ المرائب .
 ابدع ا  خ م وؿ اف  ػور اكػ ؿ الطػرؽ  اقم ػو  عػ رة ا وػوؿ المػ اد ال  ور ػ  

لمعمػػ رة لب ع ػػو  ػػخ ااكػػ اؽ  طػػرؽ الم وديػػ   المكػػو رة ح ػػى مػػء الػػى مف مػػؼ ار ػػو  ا
اعػدائ ـ ل  مكيػ ا مػف ب ػء مي  ػو  ـ ال  ور ػ   ػخ اكػ اق ـ ، الػى م ػوؿ الوػيوع   ال ػػخ 
هػػخ حر ػػ  الوػػويء  عممػػ  الوػػيع   الوػػيوع  هػػخ عمم ػػ   ح  ػػؿ اا ػػ و  الػػى ا ػػ و  

 افر  اهـ مي و ، ا  اا  خ   ر در ، ا   طمب مي  .
 بط الوػػػيوع  بع امػػػؿ عػػػدة اهم ػػػو   ػػػ د م  مػػػء ةمػػػف مكػػػ مر ،  الحو ػػػ    ػػػر 

ال  ػػو  امكويػػوت  كػػوعد عمػػى ق وم ػػو ، ك ػػ  ر المػػ اد اا ل ػػ  الدزمػػ  ،  اا ػػدا العوممػػ  
  الفبرة .
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 الوػػػػيوع  هػػػػخ مػػػػف عدمػػػػوت ال مػػػػدف ألا م  مػػػػء ،  عمػػػػى قػػػػدر اي ػػػػوج اا 
 ل   ب ف اامـ .م  مء  موس عيور  مد   مدم   خ الح وة  ق وس ميز 

 ولوػػػيوع  هػػػخ عمم ػػػ   ح  ػػػؿ المػػػ اد الفػػػوـ ال وئمػػػ  عػػػف الحو ػػػ  الػػػى مػػػ اد 
 افر  اهـ مي و،  ك  مؾ  خ ااك اؽ المحم   ا   بوع  خ ااك اؽ الفور    .

 ولوػػػيوع  عمػػػى هػػػذا ااكػػػوس هػػػخ مػػػف مم ػػػزات الم  مػػػء الحمػػػرا ، اذ اف 
اد الموػػيع  قم مػػ  لبكػػوط  العػػ ش الم  مػء البػػد ا  كػػ ف حو  ػػ  الػػى الوػيوع  ا  المػػ  

 الح وة     لذا  وف الوػيوع   كػ ف بكػ ط    ػ  بكػوط    يوكػب  بكػوط  م ػ مع ـ لػذا 
يدحظ اف الوػيوع  لػـ   طػ ر اا  ػخ الم  معػوت الم طػ رة ال ػخ   ػ  ر    ػو امكويػوت 
ال وػػي ء ،    ػػد  مػػؾ الم  معػػوت اف مػػف المػػر رة  ح  ػػؿ المػػ اد الفػػوـ ال ػػوئض عػػف 

و ػػ  الػػى مػػ اد افػػر   كػػ  ود مي ػػو الم  مػػء، اا اييػػو مػػء ذلػػؾ ا يكػػ ط ء اف يي ػػخ الح
 ي وئ و    د ويوع  بك ط   خ الم  مء البد ا يو    عف حو   ذلؾ الم  مء .

 عمػػى الػػرنـ مػػف اف بعػػض عػػرب قبػػؿ ااكػػدـ كػػوي ا  يظػػر ف الػػى الوػػيوع  
 ػػو م يػػ  ا  م ػػؽ بػػولعربخ )العمػػؿ ال ػػد ار يظػػرة اكػػ   وف ،  يظػػر ا لموػػيوع  عمػػى اي

الحػػر ال ػػر ؼ اف الوػػيوع  كويػػت بيظػػرهـ حر ػػ  العب ػػد المك مػػع  ف مػػف اليػػوس  ػػد 
  ز  ػػ ف مػػي ـ  ا  ز  ػػ هـ ، اا اف ذلػػؾ لػػـ  كػػف وػػ   عومػػ  ل م ػػء العػػرب ،  ػػ ف 
العػرب الػػذ ف  ػػ  رت المػػ اد اا ل ػػ   ػػخ ارمػ ـ  المػػو  موركػػ ا الوػػيوع   ال عػػد ف كمػػو 

ال مف المد ـ ، امو الذ ف كره ا الويوع   ازدر هو   ـ عمػى اانمػب مػف  ه  الحوؿ  خ
لػػـ  كػػف   ػػ  ر عيػػدهـ المػػودة اا ل ػػ  ا  ع امػػؿ ق ػػوـ الوػػيوع   كره هػػو كػػرر مػػف  كػػرر 
  ئو ألي  ا  ممك   ا  يولػ  ،  قػد ا ػ  ر العػرب بعػدة وػيوعوت كول عػد ف ،  وػيوع  

كػػمح  كولكػ  ؼ  الرمػوح  الفيػو ر  الػػدر ع الغػزؿ  اليكػ ج ،  الوػ ون  ،  وػيوع  اا
 الككوك ف  ن رهو مف اي اع ااكمح  ال خ كويت رائ   ةيذاؾ يظرا ل   ر معػدف الحد ػد 

ڀ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ٿ  ٿ  چ ا ا الذا ذكرر هللا كبحوي    عولى  خ قراي  الكر ـ  مػوؿ   
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لحرب ػ  ثوي ػو ،  كػوف  عمػؿ ر ،  لحو   ـ ال ػ   ػخ عمم ػو  ـ ا52)ك رة الحد د ، ا    چ
 خ ويوع  الحد د ااحرار  العب د  ليو  خ ك ديو دا د )عم   الكػدـر ف ػر مثػوؿ عمػى 

 ذلؾ .
 كويػػػت ااكػػػمح  الموػػػي ع   ػػػخ الػػػ مف م ػػػ رة ب  د  ػػػو ،  مبػػػؿ اليػػػوس عمػػػى 
اق يوئ ػػو ،    ػػيف  ػػعرا  قبػػؿ ااكػػدـ ب وػػؼ هػػذر ااكػػمح    عول   ػػو  كويػػت وػػيوع  

 ػػط   ػػخ  ثػػرب كػػذلؾ ،  اف  موعػػ  مػػف    دهػػو قػػد ا فػػذ هو حر ػػ  ل ػػـ ، ااكػػمح  يو
 كػػوف مػػف الوػػيوع مػػف   فوػػص  ػػخ  ػػد  ااكػػمح   وػػمؿ الكػػ  ؼ . يظػػر عػػرب 
قبػػػػؿ ااكػػػػدـ الػػػػى الكػػػػدح يظػػػػرة  ػػػػر بط بػػػػولعز  الم ػػػػد  الكرامػػػػ  ،  وػػػػ ي ف ح ػػػػو  ـ 

 .   دا ع ف عف اعرام ـ  ام ودهـ ب  ،   حوم ف عمى مكوكب ـ  مغوي ـ
عػػػرؼ العػػػرب وػػػيوع  ااكػػػمح  ميػػػذ المػػػدـ ،  قكػػػم هو الػػػى قكػػػم ف ، اا ؿ 
اكػػػمح  ال  ػػػ ـ ،  مي ػػػو العوػػػو  الممػػػدع  المػػػ س  الػػػرمث  الكػػػ ؼ  ال ػػػ س ،  الثػػػويخ 
اكػػمح  الػػد وع  مي ػػو ال ػػرس  الفػػ ذة  الػػدرع  ال رمػػ ؽ  هػػ   ػػ رب مػػف اليحػػوس كػػوف 

  مبك  الممو ؿ .
اكػػ طوع العػرب  وػػد ر ال ػػوئض مي ػػو الػػى  كويػت وػػيوع  ااكػػمح  رائ ػػ  اذ 

مف مػػؼ اوػػموع المعمػػ رة ،  قػػد ا لػػى العػػرب لعكػػمح  الموػػي ع  مػػف المعػػودف اهم ػػ  
  وئم  اذ كويت لم ز رة العرب   اثرا بورزا  امحو  خ عور قبؿ ااكدـ .

 كػػػػوي ا ل ػػػػدة  لع ػػػػـ بوألكػػػػمح   طممػػػػ ف عمػػػػى الكػػػػدح ال احػػػػد  كػػػػم وت عػػػػدة 
عدة مي و قر بػخ ،  الػزر ،  اا ريػد ،  ابػود ،  ال  ػؿ ،  كويػت لػ   ممك ؼ مثد اكمو  

عػػدة ا ػػزا  كػػذلؾ مي ػػو الموئمػػ  ف اليوػػؿ ،  الكػػ دف ، امػػو الرمػػوح   ػػخ مػػف ااكػػمح  
)كػػػػػ رة  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  چ العرب ػػػػػ  المد مػػػػػ  ال ػػػػػخ  رد ذكرهػػػػػو  ػػػػػخ المػػػػػراف 

لميػػو ،  الكػػيو  الػػزج ،  المػػب  ،  العومػػؿ ر.  مػػف أ ػػزا  الػػرمث هػػخ ا99الموئػػدة ، ا ػػ  
 ،  الزانب   . الكم ر   ،  المدر   ،  ال رع   مف ممف أكموئ  هخ الرد ي ، 
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 كػػذلؾ الػػدر ع مػػف ااكػػمح  ال ػػخ عر  ػػو العػػرب د مػػو   ػػو  ذكرهػػو  ػػخ المػػراف 
 ر.88)ك رة األيب و  ، ا   چۅ  ى  ى   ۅۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋچالكر ـ 

وػػيوع  الػػدر ع هػػخ الػػ مف  عر ػػت بولػػدر ع ال موي ػػ    م ػػزت   مػػف اهػػـ امػػوكف
بػػول  دة  كػػوف الممػػؾ ) ػػمر   ػػرعش ممػػؾ كػػب   ذا ر ػػداف  حمػػرم ت   ميػػتر ا ؿ 

 مف امر بويوع  الدر ع  عر ت بولدر ع ال  رع    .
 مػػف فػػػدؿ ذلػػؾ يكػػػ ي ج مػػد  اهم ػػػ  الكػػدح  وػػػيوع   بوليكػػب  لعػػػرب قبػػػؿ 

لبػػ س كػػوي ا قػػد اه مػػ ا بوػػيوع     طػػ  رر ل وػػبث بػػذلؾ ااكػػدـ ح ػػى اـ الممػػ ؾ ذ ا ا
ويوع  ل و مكوي  و  اهم   ػو  ح ػى اف ا ػراؼ قػر ش  ػخ   ػرة قب ػؿ ااكػدـ كػوي ا مػف 
الػػذ ف    مػػ ف ب مػػؾ الوػػيوع    ط  رهػػو  لػػـ  عػػد مم وػػرة عمػػى العب ػػد  ال مػػرا  حكػػب 

 دـ .ادعو  مف ار م ا ألي ك ـ       و رة الم  مء العربخ قبؿ ااك
 عمػػى هػػذا ا  مكػػف احػػد المػػ ؿ بػػوف عػػرب قبػػؿ ااكػػدـ كػػوي ا امػػ   وهمػػ  ا 
 عر  ف معيى اابػداع  الرقػخ  ال طػ ر  مػد  ػ د ل ػـ ال ػور ب عمػى ابػداع ـ  ػخ مف مػؼ 
م ػػوات الح ػػػوة  كػػوف مػػػف اهم ػػو الوػػػيوع  ال ػػػخ  مػػوس مػػػد  ابػػوع  رقػػػخ   طػػػ ر اا 

 احد  ر ع و الم م  .م  مء م حمر ب و ،  كويت ويوع  ااكمح  
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 صناعة األسلحة
فػػوض العػػرب قػػد مو معػػورك ـ  حػػر ب ـ بواكػػمح  الم ػػ  رة  حممػػ ا اي وػػورات 
م  دة رنـ مآل   مؾ ااكمح   قم   ػ ي و  قػد بػد   طػ ر هػذر ااكػمح   طػ را بكػ طو 
را مػػ  م ػػورة اكػػ فدام و   ػػرأة  اقػػداـ  عمػػت مػػف هػػذر ااكػػمح  اكثػػر   كػػو  ا ػػد  يكػػ د 

كػػػدح مػػػف حوممػػػ  ،  المعػػػر ؼ عيػػػد العػػػرب اي ػػػـ ممػػػو م ف ا ػػػدا    ميػػػ ف اكػػػول ب  ول
الم ػػػوؿ  هػػػـ قػػػ ـ ف ػػػي ف   حممػػػ ف  يػػػ ع البػػػر دة  الحػػػرارة   ػػػ  ـ ف ػػػ  حركػػػ   ر ػػػوق  
  حمم ف الم وؽ  قك ة الطب ع   قم  الغذا   قدالغذا   قػد  كػمح ا  ػخ البدا ػ  ب كػمح  

 ث عمى مراحؿبدائ   نو    خ البكوط  اذ بد  ال كم
مثػػػػػؿ )المرحمػػػػػ  البدائ ػػػػػ ر كػػػػػػػ )الح ػػػػػورةر   زاحمػػػػػ ف ب ػػػػػو بول ػػػػػد ،  )العوػػػػػخ 
الف ػػػب  ر  هػػػخ مػػػف )اكػػػمح  الػػػ دحـر  ػػػخ ذلػػػؾ ال قػػػت    ف ػػػور العوػػػخ مػػػف الف ػػػب 
 اا ػػػ ور الم  ػػػ  ،  )العظػػػوـر  هػػػخ عظػػػوـ الح  ايػػػوت   كػػػ فدـ )لمطعػػػفر ،  )قػػػر ف 

 اكػػمح  )المرحمػػ  الثوي ػػ ر اذ بعػػد  طػػ ر  ال عػػ ؿر  )الث ػػرافر   كػػ فدـ لمطعػػف كػػذلؾ،
اايكػػػوف اكػػػ طوع اكػػػ حداث اكػػػمح   د ػػػدة م طػػػ رة بوليكػػػب  ألكػػػمح   المد مػػػ  البدائ ػػػ  
 مػػػػػػف  مػػػػػػؾ ااكػػػػػػمح  )الكػػػػػػكوك فر  )المػػػػػػد ر ، )الفيػػػػػػو رر ، الحػػػػػػراب لػػػػػػػػػ )لطعػػػػػػفر 
 )المػػػػذؼر، ال مػػػػء )الممػػػػدعر لػػػػػػػ )رمػػػػخ الح ػػػػورةر   ع بػػػػر  طػػػػ را حػػػػؿ محػػػػؿ )قػػػػذؼ 

،  )اكػػمح  المرحمػػ  الثولثػػ ر ر1) ػػور بول ػػدر  بدا ػػ   طػػ ر عي ػػو اكػػ فداـ المي ي ػػؽااح
 ال خ  ع بر مف ااكمح  الفط ػرة  ػخ ذلػؾ العوػر  يممػ  ي ع ػ   ػخ الحػر ب  طػ رات 
مع ػػػػو اكػػػػول ب الم ػػػػػوؿ  ايػػػػ اع  اوػػػػػيوؼ المػػػػ ات  ظ ػػػػرت مػػػػػء )اكػػػػ فدام و الف ػػػػػؿر ، 

كػػمح  و اهػػـ ق ػػزة  ػػخ م ػػوؿ ال كػػم ث  )ال حوػػ يوتر ال ػػخ  عمػػت مػػف هػػذر المرحمػػ   ا
المػػػد ـ  طػػػ رت مع ػػػو   ي عػػػت م ػػػوـ المػػػ ات  معورك ػػػو  مػػػف  مػػػؾ ااكػػػمح  )الكػػػ  ؼر 
ال خ لعبت اهـ ااد ار  خ الحر ب ككدح  ردا  كمث بػ  الممػو م ف مػف كػؿ اوػيوؼ 
المػػ ات  المحػػورب ف )كولم ػػػوة  الف ولػػ ر ،  )الممرعػػػ   الػػدب سر  هػػػذا الكػػدح  كػػػ فدـ 
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رب عمى الرؤ س  ه  عبورة عف ك م  مػف الحد ػد مثب ػ   ػخ عوػو وػغ رة  ػب    لمم
بولمطرق  ، )ال ؤ سر  هخ مػف ااكػمح  المعر  ػ  ةيػذاؾ  كث ػرا مػو كويػت  كػ فدـ  ػخ 
المعػػورؾ ،  )الرمػػوحر  هػػخ عبػػورة عػػف اكػػي   ركػػب  ػػخ اطػػراؼ قيػػوة مػػف الف ػػب  هػػخ 

لمف ولػػػػػ   كػػػػػ فدـ ؿ)الطعػػػػػفر يػػػػػ ع ف   )رمػػػػػوح قوػػػػػ رةر لمم ػػػػػوة ،  )رمػػػػػوح ط  مػػػػػ ر 
 )المػذؼر ، )المػ س  اليبػوؿر  هػػ  كػدح قػذؼ  رمػى بػػ  )الي ػوبر  )الكػ وـر    كػػمث 

 ػػوردةر  988الػػى588بػػ  رمػػوة مػػدرب ف م ػػرة بوكػػ فدام   قػػد  وػػؿ رم ػػ  الكػػ ـ مػػف )
حكب قدر    م ورة الرامخ  قد بمغ مف دق  الرمو   اف كوف الرامػخ  ػراهف عمػى اوػوب  

ق ؽ مثؿ يػ ت العػ ف   وػ ب  بدقػ  م يوه ػ  ،  قػد  ع مػد الػبعض اف هػذا  ز  بك ط  د
الم ؿ      خ  مف المبولغ   لكف اذا مو عمميو اف الم ات الحرب   ةيذاؾ لػـ  كػف لػد  و 
ك    مؾ ااكمح   هخ دائم  ال در ب عم   بكبب كثرة الحر ب المكػ عرة  هػذا   كػث 

ر ا الدقػػػ  الم يوه ػػػ   ػػػخ ااوػػػوب  ل كب ػػػؿ الم ػػػوؿ امػػػوـ المحػػػورب ف المف وػػػ ف اف   حػػػ
عػػد هـ ا ػػدح الفكػػوئر اذ اف الممو ػػؿ الػػذا   مػػد ع ي ػػ  ا  عػػد قػػودرا عمػػى الم ػػوؿ ، هػػذا 
مػػف  ويػػػب ،  مػػف  ويػػػب ةفػػر  ػػػوف هيػػوؾ رمػػػوة  ػػخ ا ر م ػػػو  ل ػػدة دقػػػ  ـ  ػػخ اوػػػوب  

هػذا مػػو ال ػدؼ  ويػ    طمػػؽ عمػ  ـ ممػو مخ لحدقػػ   هػـ ا  زالػ ف م  ػػ د ف لحػد ااف ،   
 ػػػذكريو ب ح ػػػخ الػػػذا اف ور ػػػ  )هيػػػد بيػػػت ع بػػػ ر لم ػػػؿ )حمػػػزة بػػػف عبػػػد المطمػػػبر  ػػػخ 

،  مػػد عػف اف اليبػػخ  ر5)معركػ  احػد  مػػو كػوف ذلػػؾ اا ل ػدة دق ػػ   ػخ اوػػوب  ال ػدؼ
محمد )ومى هللا عم    كمـر كف  م ؿ لػػػػ )كعد بف ابخ  قػوصر )) امػرب  ػداؾ ابػخ 

 ػػدؼ . )المي ي ػػػؽر  هػػػذا الكػػدح  كػػػ فدـ لمػػػذؼ ل ػػػدة دق ػػ   ػػػخ اوػػػوب  ال ر3) امػػخرر
الح ورة  الم اد الحورق  عمى الم اقء المحوي  بمود هػدم و ا  حرق ػو  الوػغ رة مي ػو 
 كػػمى )عػػرادة ر  عمم ػػو كول ػػو ف حول ػػو  مػػذؼ م م عػػ  اكػػ ـ مػػرة  احػػدة ،  )الكػػبشر 

بػػدافم و افػػر ف  ا  الدبوبػ   هػػخ ةلػ  ف ػػب    مد ػ  مربعػػ  كولغر ػػ   ػد ع و ا ػػراد    ا ػد
 ػػػد ع ي و الػػػى قػػػرب الكػػػ ر ا  الحوػػػف بغػػػرض ثمبػػػ    ػػػ ث ثغػػػرة  ي ػػػذ مي ػػػو الممػػػو م ف 



 
 

   

 

صناعة األسلحة عند العرب  
 قبل اإلسالم

 د. حنان عيسى جاسم
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  911 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

اح دؿ الحوف  ب    حوت لرمو ػ  الكػ وـ  المراقبػ     م ػز ف بولدقػ     وػدـ بولكػ ر 
 . ر9)عدة مرات ح ى    ث   ح        ـ   ك ع و مف قبؿ المحورب ف 

 وتنقسم األسلحة إىل :
 سلحة الهجوم أولا : أ

 اسمحة الهجوم الخفيفة . أ
  السيف والخنجر : .1

 عػػد الكػػ ؼ ا ػػ ر اد ات الم ػػوؿ قبػػؿ ااكػػدـ  هػػ  الكػػدح الػػرئ س  ػػخ الم ػػوؿ 
،  ل ػػػدة  لػػػء عػػػرب قبػػػؿ ااكػػػدـ  ر2)اكػػػ عمؿ  ػػػخ ال  ػػػ ـ   ػػػخ الػػػد وع عػػػف الػػػي س 

 ػو  ػػ رة ب كػمح  ـ  ػوي ـ كػػوي ا  عممػ ف كػ    ـ عمػػى مػو كػػوي ا  عبد يػ  مػف ا ػػ ور  مي
،  قػػػد اطمػػػؽ عمػػػى الكػػػ ؼ عػػػدة  ر6))ذات ايػػػ اطر ال ػػػخ كػػػوي ا  ح ػػػ ف ال  ػػػو كػػػؿ عػػػوـ 

اكمو   ذلؾ  بو لي ع     ط ل   قورر  ػػػػ )الفر بر قد  ك ف كػ  و قوػ را  هػ  امػو اف 
 كػػػ ف حػػػد  احػػػدا ا  ذ  حػػػد ف   طمػػػؽ ل ظػػػ  الػػػزر عمػػػى حػػػد الكػػػ ؼ  قػػػد  كػػػ ف رأس 

 الكػػػ  ؼ  ر7)امػػػو المػػػرائب   كػػػ ف بحػػػد الكػػػ ؼ الكػػػ ؼ مػػػدببو حػػػودا  كػػػ عمؿ لمطعػػػف 
ال  ػػػدة هػػػخ الموػػػي ع  مػػػف الحد ػػػد اليمػػػخ ا  مػػػف ال ػػػ اذ ،  مػػػف ا ػػػزا  الكػػػ ؼ هػػػخ 
)الموئمػػ ر  هػػ  ممػػبض الكػػػ ؼ  م مػػء ال ػػد ميػػ    وػػػيء مػػف الحد ػػد ا  اابيػػػ س ا  

 )اليوػػؿر  )الكػػ دفر هػػ  اوػػؿ الممػػبض مػػف ي و  ػػ  ممػػو  مػػخ  ػػحم  ال ػػد ر 8)العػػوج 
 )البر ػؽر ،  )ال ػػ رة ر  هػخ حػد الكػػ ؼ الػذا  رقػػؽ ر9)ف مػف الحد ػػد ا  ال مػ    كػ  

،  )الممػربر  هػ  ال ػز  اامػومخ  العػولخ لمكػ ؼ  ر18)   حذ   كمى )الغرارر كػذلؾ
الػػذا  مػػرب بػػ  ، )ذبػػوب الكػػ ؼر  هػػ  الطػػرؼ الممػػ س ميػػ  ا  مػػو  كػػمى )الذبوبػػ ر 

،  مػػػف ااكػػػمو  ال ػػػخ اطمم ػػػو  ر15) رة،  )المػػػ فر  هػػػ  ظ ػػػر الكػػػ ؼ المموبػػػؿ لم ػػػ  ر11)
،  ر19)،  كػػػذلؾ اطممػػػ ا عم ػػػ  )ابػػػو ال  ػػػؿر ر13)العػػرب عمػػػى الكػػػ ؼ هػػػخ )ظػػػؿ المػػ تر

 اهػػـ ميػػػوطؽ وػػيوع  الكػػػ  ؼ هػػخ )الػػػ مفر  )الح ػػوزر ، اذ عر ػػػت الػػ مف بولكػػػ  ؼ 
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ال موي    ا   رت ب  د  و  اك مو الك  ؼ الموي ع  مف حد د )ب حػوفر الػذا عػد ذا 
،  كػػػػوف  ر12)عول ػػػػ   قػػػػ ة  م ويػػػػ   الكػػػػ  ؼ )الم ػػػػر   ر  الكػػػػ  ؼ )الوػػػػيعوي  ر ػػػػ دة 

الحد ػػد الػػػدـز لوػػػيوع  الكػػػ  ؼ  كػػػ فرج مػػػف ) بػػػؿ يمػػػـر المر ػػػب مػػػف )وػػػيعو ر  ػػػخ 
الػ مف الػػذا  وػػيء ميػ  الكػػ  ؼ )ال رع ػػ  ر الميكػ ب  الػػى الممػػؾ ) ػمر   ػػرعش ممػػؾ 

مع ػ ر  ال ػخ   ػرا ح ط ل ػو مػف ،  الك  ؼ )الم ر16)كب   ذا ر داف  حمرم ت   ميتر
 كػذلؾ  ر18)يكب  الى )الممع ر  ه  م مء  ػخ الػ مف  ر17))اربع ر الى )فمك  ا بورر 

كػػػػػػوف العػػػػػػرب  كػػػػػػ  رد ف الحد ػػػػػػد مػػػػػػف )ال يػػػػػػدر عبػػػػػػر مػػػػػػ اي  )البحػػػػػػر فر  )عمػػػػػػوفر 
.  كػػوف لػػػػػ )مكػػ ر اثػػر كب ػػر  ػخ وػػيوع  ااكػػمح   اكػػ مو الكػػ  ؼ  مػػف  ر19) )الػ مفر

 ػرؼ هػذر الوػيع  هػ  )فبػوب بػف اارتر  كػوف ق يػو  عمػؿ الكػ  ؼ قبػؿ ا ػ ر مػف اح
،  كػػػوف  عمػػػؿ لػػػػػ )لعػػػوص بػػػف  ائػػػؿر  ػػػخ وػػػيوع  الكػػػ  ؼ  يكػػػب  معظػػػـ ر58)ااكػػػدـ

،  كػػػػػذلؾ ا ػػػػػ  رت ) ثػػػػػربر ر 51)الكػػػػػ  ؼ ال  ػػػػػدة الوػػػػػيء الػػػػػى )فبػػػػػوب بػػػػػف اارتر 
وػػػػػػيوع  الػػػػػػذ ف ا ػػػػػػ  ر ا ب بوػػػػػػيوع  ااكػػػػػػمح   اكػػػػػػ مو عيػػػػػػد   ػػػػػػ د )بيػػػػػػخ ق يمػػػػػػوعر

 .ر55)الك  ؼ
  الرماح والحراب : .5

،  قػد  ػو  ذكػر الػرمث  ر53)الرمث كدح قد ـ  كػ عمؿ لم  ػ ـ  لمطعػف       
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  چ   ػػػخ المػػػرةف الكػػػر ـ  ػػػخ ق لػػػ   عػػػولى  

يػػػوةر ،  مػػػف اهػػـ ا ػػػزا  الػػػرمث هػػػخ )الم ر59)   چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې    ۓے  ے
 ه  الموئـ الذا  دفؿ  خ اعدر الكيوف   ثبت  خ اك ؿ الزج ،  هػخ  وػيء عػودة مػف 
يبوت )ال   جر  )المرافر  )الموبر ،  )ال   جر ه    ر الرمػوح  هػ  مػو يبػت مػف 

وت ، امػػو )المػػرافر   ػػ  يبػػ ر52)قيػػوة  الموػػب مع رمػػو  مم  ػػو دفػػؿ بعمػػ   ػػخ بعػػض 
، امػػػو )الكػػػيوفر   ػػػػ  )اليوػػػؿر   وػػػيء مػػػػف ر56)الػػػرمث  )رمػػػث المػػػراف  كػػػػ ف وػػػمبر

الحد ػػد ،  )المػػب ر  هػػ  رأس الكػػيوف المػػدبب ،  )الكعػػ بر هػػ  العمػػد بػػ ف اايبػػ ب ف 
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مػػػف الميػػػوة ،  )الػػػزجر  هػػػخ الحد ػػػدة ال ػػػخ  كػػػ ف  ػػػخ اكػػػ ؿ الػػػرمث  ال ػػػخ  كػػػوعد عمػػػى 
، )ال بػػػ ر ا  ر 57)ايبػػوت الػػػرمث  ػػػخ اارض  هػػخ كػػػذلؾ ال ػػػز  المكػػ فدـ  ػػػخ الطعػػػف 

،  مػػف اهػػـ ميػػػوطؽ  ر58)الثعمبػػ ر  هػػ  ال ػػز  الػػػذا  ػػدفؿ   ػػ  )الميػػوةر  ػػػخ )الكػػيوفر )
ر 59) وػػػيوع  الرمػػػوح هػػػخ )الػػػ مفر اذ عر ػػػت بولرمػػػوح )ال زي ػػػ ر يكػػػب  الػػػى )ذا  ػػػزفر

،  ر38) كػػػذلؾ الرمػػػوح )الرد ي ػػػ ر يكػػػب  الػػػى امػػػرأة ا ميػػػت وػػػيء الرمػػػوح اكػػػم و رد يػػػ  
اف )رد يػ ر هػخ  ر31) ب يمػو  ػذكر  ػوق ت الحمػ ا   اف م ت الر ا وت ال ور ف ػ   ػخ ذلػؾ

 ز ػػرة ذات مر ػػ   اف المػػرأة ميكػػ ب  الػػى  مػػؾ ال ز ػػرة ،   ػػذكر كػػذلؾ اف )رد يػػ ر هػػخ 
قر ػ   وػػيء ب ػػو الرمػػوح ا  ايػ  ر ػػؿ كػػوف وػػويء الرمػوح  ذكػػر كػػذلؾ اف )رد يػػ ر كػػ رة 

و  ػػوف ال ز ػػرة لوػػيء الرمػػوح ،  عمػػى اار ػػث اي ػػو كويػػت امػػرأة  وػػيء الرمػػوح  ل ػػ ر  
هػػػخ ال ػػػخ يكػػػبت الػػػى اكػػػـ  مػػػؾ المػػػرأة .  الرمػػػوح )الكػػػم ر  ر يكػػػب  الػػػى ر ػػػؿ  ػػػدعى 

،  ر35))كػػػػم رر كػػػػوف  وػػػػيء الرمػػػػوح  اف )الكػػػػم رر هػػػػخ هػػػػ  الػػػػرمث الوػػػػمب العػػػػ د 
،  الرمػوح )المدر ػ ر  ر33) الرموح )الفط  ر يكب  الى )الفط ر  ه  م مء  ػخ ال مومػ 

 . ر32)،  الرموح )ال رعب  ر  )الزانب  رر39)دعى )مدرر يكب  الى قر    خ )ال مفر  
 . ر36) القوس والسهم .3

 اسمحة الهجوم الثقيمة . ب
 )الدبوبػػػػ ر ،  )رأس ، )المي ي ػػػػؽر ل  ػػػػد ـ الحوػػػػ ف  ا ػػػػعوؿ الحرائػػػػؽ    ػػػػو 

 .ر 37)الكبشر ،  )كدلـ الحوورر ،  )الحبوؿر 
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 ثانيا : اسلحة الدفاع هي :

 أسمحة الدفاع الخفيفة  أ.
 :. الدروع 1

، قػد  رد ذكػر الػدر ع  ر38)الدرعر ه  لبوس الحرب مف الحد د   مبس لمد وع )
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ػػخ المػػرةف الكػػر ـ  ػػخ ق لػػ   عػػولى   

ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  چ  ،   ػػخ ق لػػ   عػػولىر39) چڇ        ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڇچ   چ   چ  چ  ڇ

ڇ    ڇڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڍڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڎچ ،   ػػخ ق لػػ   عػػولى    ر98) چۅ  ى  ى   ۅۋ  ۋ

 . ر91) چڱ     ں   ں   ڻ    ڱڱ  ڱ  ڳڍ    ڍ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ
  مػػبس )الػػدرعر كػػػػ )الثػػ بر ا  )الممػػ صر الحد ػػدا   كػػ ف مػػ ؽ ال ػػكؿ  لػػ  

 ػػػ  )اكمػػػوـر قوػػػ رة  وػػػؿ الػػػى )مي وػػػؼ الػػػذراعر ل قو ػػػ  ال كػػػـ مػػػف المػػػربوت  حمو
،    ػػيف عػرب قبػػؿ ر 95)الممو ػؿ مػف مػػربوت الكػ  ؼ  طعيػوت الرمػػوح   كػد د المػ س 

ااكػػػدـ  ػػػخ وػػػيوع  )الػػػدر عر مػػػف ا ػػػ د ايػػػ اع الحد ػػػد   ػػػربط حممػػػوت الػػػدرع بعمػػػ و 
ببعض ب اكط  )مكوم رر محكم  الويء   ك ف ي ػ    وػد مػربوت الكػ  ؼ  الرمػوح 

عػػدة اكػػػمو  مي ػػػو )الممػػػ سر  )الكػػػربوؿر  ،  لمػػػدرعر 93)  ػػدعى )الحرابػػػخر ا  )الم  ػػػرر 
،  )الدمػػػ ر  )ال ػػػم ؿر  ر99) )الفروػػػوفر  )اليثػػػرةر  هػػػخ الػػػدر ع ال اكػػػع   الب مػػػو  
،  )الكػػردر  هػػخ الػػػدرع  ر92) هػػخ الػػدرع الوػػغ رة الموػػػ رة  مػػبس  حػػت الػػدرع الكب ػػػرة 

الكػػػ ابغر  هػػػخ الػػػدر ع ،  ) ر96)المثم بػػػ   )ال مػػػبر  هػػػ  ال ػػػرس الموػػػي ع مػػػف ال ػػػ اذ 
،   كػػػ ف )الػػػزردر مػػػف مكمػػػدت  ر97)ال م ومػػػ   الم مػػػ ي   هػػػخ المحب كػػػ  اليكػػػ ج 

الػدر ع  هػخ حمػؽ الػدرع   كػػ ف ميكػ    عمػى ا ػكوؿ مف م ػػ   ػوذا يكػ ت حممػ  حممػػ  
كػػػػم ت )م ػػػػردةر  اذا يكػػػػ ت حمم ػػػػ ف كػػػػم ت )ممػػػػوع  ر ،  )رؼ رؼر الػػػػدرع  هػػػػ  

،  )ر ػػء الػػدرعر  هػػخ  مػػ ؿ  ر98)طرحػػ  عمػػى ظ ػػرر الكػػرد الػػذا   ػػد بػػػػػ )البمػػ ر   
كم ػػػ  عمػػػى )اطػػػراؼ اايومػػػؿر  الغدئػػػؿ  هػػػخ بطويػػػ  الػػػدر ع  الحربػػػو  ا  الم  ػػػر  هػػػخ 
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،  )الػػدفور صر  ر99)مكػػوم ر الػػدر ع ال ػػخ  ػػخ الحممػػ   الكػػرة  هػػ  مػػو   مػػى بػػ  الػػدرع 
فر  هػػػ  مػػػو   وػػػؿ بػػػ  البػػػدف ل  كػػػع   مػػػف اهػػػـ ميػػػوطؽ وػػػيوع  الػػػدر ع هػػػخ )الػػػػ م

،  الػػػػػدر ع  ر28)  )الح ػػػػػوزر  مي ػػػػػو الػػػػػدر ع )ال بوع ػػػػػ ر   ػػػػػدعى كػػػػػذلؾ ب)ال رع ػػػػػ  ر
،  ا ػػػ  رت ) ثػػػربر كػػػذلؾ بوػػػيوع  الػػػدر ع  ر21)  )ال ميوي ػػػ ر  ػػػدعى كػػػذلؾ بػػػػػػ )ال بػػػؿر

 . ر25) هخ )در ع بيخ كم ـر 
  الخوذة :. 5

 . ر23) هخ نطو  ل قو   رأس الممو ؿ 
 الترس : . 3

 .ر29) ؿ  دا ء ب و الممو ؿ عف ي ك  مف مربوت فوم  هخ دائرة ا  مك ط
 اسمحة الدفاع الثقيمة  ب.

 هػخ ال حوػػ يوت الد وع ػػ  حػ ؿ اكػػ ار المػػدف ا  المعكػكرات ل ػػ م ف الحمو ػػ  
ل و مػد ه مػوت ااعػدا     ػمؿ )المػدعر  )الحوػ فر  )ااطػوـر ال ػخ  غمػؽ اب اب ػو 

راج عمػػػػى ااكػػػػ ارر ،  )الفيػػػػودؽر  ػػػػخ   ػػػػ  الم ػػػػو م ف ،  )المػػػػدف المكػػػػ رةر  )اابػػػػ
 )الح ػػػػرر  )اي ػػػػو  الحػػػػ ا زر  ػػػػخ )الممػػػػو ؽر  )الممػػػػراتر إلعوقػػػػ  العػػػػد  ،  هيػػػػوؾ 

  كػػػػ ف ل مػػػػؾ الم ايػػػػء  ر22))الم ايػػػػء الطب ع ػػػػ ر  مثػػػػؿ )ااي ػػػػورر  )ال بػػػػوؿر  )البحػػػػورر
الطب ع ػػػ  د ر هػػػو  ػػػخ المعػػػورؾ اذ  ػػػخ كث ػػػر مػػػف ااح ػػػوف   م مػػػء فم  ػػػو الممػػػو م ف 

 ي و ك مويء طب ع   .   فذ  
 قػػد بػػرع ال مي ػػ ف  ػػخ اي ػػو  الم ايػػء كػػ ا  بوكػػ غدؿ الطب عػػ  اذ عممػػ ا عمػػى 
كػد الطػرؽ  ػخ الممػػو ؽ  الممػرات ال ومػ  عمػى الفوػػ ـ  مػد اي ػ  )الحمػورم ر )قيػػوة 

ـر  ار  وع ػػػو )فمكػػ  ام ػػػورر  كػػػمك و )م ػػر فر مبي ػػػ  مػػػف الح ػػػر 188يبػػ ةر ط ل ػػػو )
عيػػػػػد الحو ػػػػػ    م ػػػػػؿ  ػػػػػخ   ػػػػػ  كػػػػػ  ام ػػػػػورر لمػػػػػدف ؿ  ب ػػػػػو بػػػػػوب  م ػػػػػؿ عرمػػػػػ  )فم

.  بيػػػػػ ا )المػػػػػدعر  )الحوػػػػػ فر  ػػػػػخ اامػػػػػوكف العول ػػػػػ   ز د هػػػػػو بولم ػػػػػور  ر26)ااعػػػػػدا 
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 مفػػوزف الحبػػػ ب  ااعػػػدؼ   حػػػوط بػػػػػ )أكػػػ ار  ابػػػراجر ذات   حػػػوت وػػػغ رة لممراقبػػػ  
معػػد   قػػد  رمػػخ الكػػ وـ  قػػد  حػػوط بػػػػػ )الفيػػودؽر  )الح ػػرر المغطػػوة كو ػػراؾ فداع ػػ  ل

كمؼ ممؾ حمرم ت احد كبور م ظ    ) كـ كمحوفر ببيو   ػدار  كػ ر   حوػ يوت 
)حوػػف قمػػ ر لحمو ػػ  ميطمػػ  )ح ػػرر  الميػػوطؽ اافػػر  مػػف المغ ػػر ف  الغػػزاة  اكػػ مو 

، كمو  ـ بيو  كػ ر  ػخ ) ادا ابيػ ر مػف اح ػور مكعبػ  وػفر   ب ي ػو  ر27))الحم ر  فر
)فمكػػػ  ام ػػػورر لممػػػر ر  لميػػػء المغ ػػػر ف مػػػف  مػػػودة مػػػف ااكػػػميت     ػػػو بػػػوب عرمػػػ 

ا  ػػور ال يػػػ ب  ػػخ ا  ػػػور )حمػػرم تر  ذلػػػؾ مػػمف فطػػػ  عكػػكر   ل حوػػػ ف المػػػدف 
 حمو   ػػو  بيػػو  حػػ ا ز  م ايػػء لدمػػوكف الفطػػرة ال اقعػػ   ػػخ الممػػرات  المعػػوبر لوػػد 
 مدـ الغزاة  اي و  ااك حكوموت الكػوحم   لمحمو ػ  مػف ال  ػ ـ البحػرا  اقومػ  حوػ ف 

، كمػػو بيػػى )المع ي ػػ فر بػػرج )ذ  ممػػثر  ػػخ مد يػػ  ر28)مػػى االكػػي  البػػورزة عمػػى البحػػرع
 . ر29))قريو ر العووم   برج افر  خ ) ثؿر لمحمو    المراقب 

 مصــادر تسميــح المقاتميـــن -
قد  عمؿ الم ػودات الػى  ػ   ر كػدح ال ػرد مػف عيػدهو كع ػدة عم ػ   ع ػدهو بعػد 

لػػػ  مبمػػػغ مػػػف المػػػوؿ ل ػػػرا  كػػػدح  عمػػػى اف  كػػػدد ذلػػػؾ  قمػػػو  الم مػػػ  ، ا  قػػػد  كػػػمـ
المبمغ مكػ مبد مػف مولػ  ،  قػد  مػ ـ الممو ػؿ  ػخ انمػب ااحػ اؿ ب ػدب ر الحوػ ؿ عمػى 
كدح  مف ذا    ه  ممك  الفوص ل س لمد ل  عدق   ممك ػ    ػ   مو ػؿ بػ  عيػد طمبػ  

لفووػػ  ب ػػـ ، لمم ػػوؿ   ظػػؿ مح  ظػػو بػػ   فوػػ و كمػػو هػػ  حػػوؿ المبوئػػؿ مػػء اكػػمح  ـ ا
 قػػد  كػػ ف  مػػؾ ااكػػمح  موػػودرة مػػف اوػػحوب و الػػذ ف  مػػرد ا  قػػو م ا الد لػػ  ، ا   ػػ ـ 

 . ر68)الحو ؿ عم  و كيو ب مف الغيوئـ ال خ  حوؿ عم  و الممو ؿ اثيو  الحر ب 
 اهم االدوات التي دخمت في صناعة االسمحة هي :

  الكير : .1
 . ر61) خ و ر المعد   ه  مي وخ  كوعد عمى ا عوؿ اليور المك فدم 
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 الكور : .2
 ه  م مرة الحداد  حمى    و المعودف  هخ مبي   بولط ف  الح ػورة   قػد    ػو 

 . ر65)اليور   كمط عم  و الك ر ،   مء الحد د  خ الك ر ل حمى   م ف 
 المطرقة والفطيس :  .3

 . ر63) هخ اال  ال خ  طرؽ    و الحد د   ك ف ال ط س اكبر مف المطرق  
 برد : الم .4

 . ر69)  هخ اال  ال خ  برد    و الحد د
 السندان :  .5

لحد ػػػػد ل ح  مػػػػ  الػػػػى ال ػػػػكؿ  هػػػػخ االػػػػ  ال ػػػػخ  كػػػػ عمم و الحػػػػداد  ػػػػخ طػػػػرؽ ا
 .ر 62)المطم ب
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 اخلامتة
كوف الم  مء العربخ قبؿ ااكدـ م  معو حمػور و م طػ را  مبػدعو اثػر   ػ ثر 

مط عػػو ا وهػو  مكػ غم و ااكػػ غدؿ بمػو ح لػ  مػف ع امػػؿ  غرا  ػ   طب ع ػ   اق وػود   
اامثؿ لبيو  ح و ػ  ااق وػود    م ا  ػ  مػو  حػ ط بػ  مػف مفػوطر  اكػ مو  اف بعػض 
ميػػوطؽ كػػكيى عػػرب قبػػؿ ااكػػدـ كويػػت  ػػخ ب ئػػ  قوكػػ    رمػػ  و عم ػػ  الطب عػػ   كػػوف 
 را ػػؽ ذلػػؾ  ػػخ انمػػب ااح ػػوف قمػػ  كػػم ط اامطػػور   ذبػػذب و مػػف مكػػوف الػػى افػػر ممػػو 

و ا  ا  وبػػػو عمػػى يكػػػب   ػػ  ر الكػػػع  المرعػػى لم ا ػػػ    مػػد عػػػف مػػو  طمبػػػ   ػػؤثر كػػمب
معط ػػوت ح و ػػ  مػػف قػػ ت  ػػخ م كػػؿ  م ػػرب  ككػػو  ممػػو  لػػد وػػراعوت  حػػر ب بػػ ف 

 المبوئؿ العرب   المف م   قبؿ ااكدـ .
 اف اايكػوف العربػخ قبػؿ ااكػدـ بعمم  ػ  اليو ػذة  بوػ ر   الثوقبػ  اكػ طوع اف 

 ور هللا كبحوي    عولى مػف مػ ارد طب ع ػ  ني ػ   مف م ػ   ػخ الميػوطؽ   ظؼ مو  هب  ا
ال ػخ كػػكي و  ال ػػخ كويػػت  م ػػوز ب مػػؾ الطب عػػ  الفوػػب  ،  كػػوف مػػف اهػػـ المعػػودف ال ػػخ 
اي  ػػػرت امػػػوكف    دهػػػو مػػػو بػػػ ف الػػػ مف  الح ػػػوز  ميػػػوطؽ افػػػر  عمػػػى طػػػ ؿ الرقعػػػ  

ي   ػػػ  لموػػػراع المح ػػػدـ    ػػػو ال غرا  ػػػ  ال ػػػخ كػػػوف  مطي ػػػو اايكػػػوف العربػػػخ ةيػػػذاؾ ،   
ب ػػػي ـ بكػػػبب مػػػػو ذكػػػر اي ػػػػو  مػػػد عػػػػف احػػػوط  ـ ةيػػػػذاكب مبراط ر   ف قػػػ    ف احوطػػػػ  
الكػػ ار بولمعوػػـ اا  همػػو اامبراط ر ػػ  الب زيط ػػػ   اامبراط ر ػػ  الكوكػػوي    مػػو كػػػوف 
 حػػػدث ب ي مػػػو مػػػف ميو  ػػػوت  حػػػر ب . كػػػؿ هػػػذا اكػػػ دعى مػػػف اايكػػػوف العربػػػخ قبػػػؿ 

دع   ك فدـ م ورا   ل حك ف    در مو كوف  عر     مورك  مػف وػيوع  ااكدـ اف  ب
ااكػػمح  ال ػػخ عر  ػػو ميػػذ امػػد بع ػػد  ا مػػف وػػيع و  ال  ػػيف    ػػو ، عمػػى الػػرنـ مػػف اف 
عػػرب قبػػؿ ااكػػدـ كػػوي ا  ػػ ي  ف مػػف مموركػػ  العمػػؿ ال ػػد ا اكػػ مو الحػػدادة ال ػػخ هػػخ 

كػػػف وػػػ   عومػػػ  ل م ػػػء العػػػرب الكػػػب ؿ لوػػػيوع    طػػػ  ر ااكػػػمح  اا اف ذلػػػؾ لػػػـ  
 اكػػ مو الػػذ ف   ػػ  ر لػػد  ـ المػػ اد اا ل ػػ  الدزمػػ  لموػػيوع   ال ػػد العوممػػ   الفبػػرة كػػؿ 
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هذا اد  لإليكوف العربخ قبؿ ااكدـ اف  ي مؿ بويوع  ااكمح  مػف المرحمػ  البدائ ػ  
الػػػى مرحمػػػ  م طػػػ رة اكثػػػر  ػػػ دة  ا مػػػوف  ػػػخ وػػػيء ااكػػػمح   اكثػػػر ي ػػػوذ الػػػى وػػػد ر 

عػػػػدا  ا  دؾ مػػػػ اقع ـ ا  ال كػػػػمؿ الػػػػ  ـ   بػػػػدع ا  ػػػػخ وػػػػيوع  ااكػػػػمح  ال   م ػػػػ  اا
الف   ػ  كػولرمث  الكػ ؼ  ال ػػ س  الفي ػر  المػ س  الكػػ ـ  الحػراب  ال رمػ ؽ  اكػػمح  
ال  ػػ ـ الثم مػػ  مثػػؿ المي ي ػػؽ ، ل  ػػد ـ الحوػػ ف  ا ػػعوؿ الحرائػػؽ    ػػو  الدبوبػػ   رأس 

 ا  ػخ اطػدؽ العد ػد مػف ااكػمو  عم  ػو بعػد اف الكبش  كدلـ الحوور  الحبػوؿ    ييػ
قكػػػم هو الػػػى ا ػػػزا  كػػػؿ  ػػػز  حكػػػب ال ظ  ػػػ  ال ػػػخ  ؤد  ػػػو   مػػػ ـ ب ػػػو  كػػػذلؾ الحػػػوؿ 
بوليكػب  ألكػػمح  الػػد وع الف   ػػ   ال ػخ مي ػػو الػػدر ع  الفػػ ذة  ال ػرس امػػو اكػػمح  الػػد وع 

اكػ ار  الفيػودؽ الثم م  هخ المدع  الحو ف  ااطوـ  المػدف المكػ رة  اابػراج عمػى ا
 الح ػػػػر  اي ػػػػو  الحػػػػ ا ز  ػػػػخ الممػػػػو ؽ  الممػػػػرات  مكػػػػ غد  لمم ايػػػػء الطب ع ػػػػ  مثػػػػؿ 
ااي ور  ال بوؿ  البحور .  لـ    م ا بوػيوع  ااكػمح  ال مم د ػ   حكػب بػؿ   ييػ ا  ػخ 
عمم ػػ   ز  ي ػػو   روػػ ع و بوألح ػػور الكر مػػ   ذلػػؾ لمػػو   م ػػء بػػ  اارض العرب ػػ  مػػف 

ميػػو ـ الح ػػور الكر مػػ   الػػذهب  ال مػػ   وكػػ غم ا ذلػػؾ ا مػػؿ اكػػ غدؿ ف ػػرات    ػػرة   
مف عمم وت ال يم ب  ال عد ف اك فراج المعودف الي  ك    ز  ف مػو  حممػ ر مػف اكػمح  
ب ػػو مبػػوه ف بػػ  فوػػ م ـ  مث ػػر ف الرعػػب  ػػخ قمػػ ب ـ  مػػو كػػوؿ لعػػوب اامبراطػػ ر   ف 

الغ ػػر مي   ػػ  اا  ػػخ كػػب ؿ الكػػ طرة الكب ػػر  ف ةيػػذاؾ     دهمػػو الحث ثػػ   وػػراعو  مو 
 ااك ح اذ عمى  مؾ الثر ات .  مد عػف ذلػؾ  مػد اكػ فدـ عػرب قبػؿ ااكػدـ ا ػ د 
ايػػ اع مػػو حبػػو هللا كػػبحوي    عػػولى بػػ  بعػػض د ل ػػـ مػػف اف ػػوب ق  ػػ  اكػػ فدام و  ػػخ 
ويوع  الدبوبوت  المي ي ؽ كمو اي ـ اك فدم ا ا مػؿ ايػ اع ااح ػور الوػمب   اقكػوهو 
اكػػ فدام و  ػػخ ذؾ اكػػ ار ااعػػدا   حوػػ ل ـ  اكػػ مو  اف الح ػػورة  العوػػخ كويػػت 
مػػػف ااكػػػمح  المد مػػػ  ال ػػػخ اكػػػ فدم و اايكػػػوف العربػػػخ قبػػػؿ اف    ػػػدا الػػػى وػػػيوع  

 ااكمح  مف الحد د  ال خ ذكرهو هللا كبحوي    عولى  خ ك وب  العز ز .

 
 

   

 

صناعة األسلحة عند العرب  
 قبل اإلسالم

 د. حنان عيسى جاسم
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ح  ػػخ حػػوات الحػػػرب  كويػػت هيػػوؾ موػػودر مف م ػػ  ل ز  ػػد الممػػو م ف بولكػػد
 المعورؾ  ومو اف  ك ف عف طر ؽ الد لػ   المب مػ  ، ا   كػ ف كع ػدة قوبمػ  لدكػ رداد ، 
ا   ك ف عف طر ػؽ ال ػرا ،  كػوف لممب مػ  ا  المممكػ  د ر  ػخ ذلػؾ ا مػو  اذ اي ػو ثمػ ـ 
ب ز  د الممو ؿ بولموؿ المدـز ل را  الكدح الميوكب ل  عمى اف  ك ف ذلػؾ المػوؿ د ػف 

خ رقبػ  الممو ػؿ   كػ رد ميػ  ،  هيػػوؾ موػودر افػر  لمحوػ ؿ عمػى ااكػمح  اا  هػػ   ػ
 مو  حوؿ عم   الممو ؿ مف اكدب  نيوئـ مف كوح  المعرك   خ حوؿ ااي وور .

 عمى هذا  وي  ا  حؽ احػد اطػدؽ وػ   ال وهم ػ  عمػى عػرب قبػؿ ااكػدـ 
عمػؽ ال ػور ب عر ػ ا ال عػد ف  اذ اي ـ كوي ا امػ  ذات  ػور ب حمػورا مػورب   ػذ رر  ػخ

 الوػػػػيوعوت المع مػػػػدة عمػػػػى المعػػػػودف ال ػػػػخ  كػػػػ فر  ي و ،  مي ػػػػو وػػػػيوع  ااكػػػػمح  
   ييػػ ا ب ػػو  ا مي هػػو  ط ر هػػو  لػػـ  كػػف   م ػػـ اا مػػف اليوح ػػ  الد ي ػػ  ا ػػراك ـ بػػو  
كػػبحوي    عػػولى  مػػف مػػمف ذلػػؾ اي ػػـ كويػػت ل ػػـ  ػػ رة  ػػدعى )ذات ايػػ اطر  عبػػد ي و 

 اكمح  ـ عم  و .  عمم ف 
 كويػػت هيػػوؾ موػػودر مف م ػػ  ل ز  ػػد الممػػو م ف بولكػػدح  ػػخ حػػوات الحػػػرب 
 المعورؾ   مو أف  ك ف عف طر ؽ الد لػ   المب مػ  ، أ   كػ ف كع ػدة قوبمػ  لدكػ رداد ، 
أ   كػػ ف عػػف طر ػػؽ ال ػػػرا  ،  كػػوف لممب مػػ  أ  المممكػػ  دفػػػؿ  ػػخ ذلػػؾ أ مػػو إذ أي ػػػو 

موؿ الدـز ل را  الكدح الميوكب لػ  عمػى أف  كػ ف ذلػؾ المػوؿ  م ـ ب ز  د الممو ؿ بول
د ػػف  ػػخ رقبػػ  الممو ػػؿ  كػػ رد ميػػ  ،  هيػػوؾ موػػدر ةفػػر لمحوػػ ؿ عمػػى األكػػمح  أا 
 هػػػػ  مػػػػو  حوػػػػؿ عم ػػػػ  الممو ػػػػؿ مػػػػف أكػػػػدب  نيػػػػوئـ مػػػػف كػػػػوح  المعركػػػػ   ػػػػخ حػػػػوؿ 

 ااي وور .
بػؿ اإلكػدـ  عمى هذا  وي  ا  حؽ ألحػد أطػدؽ وػ   ال وهم ػ  عمػى عػرب ق

إذ أي ػـ كػوي ا امػػ  ذات  ػور ب حمػػورا مػورب   ػذ رر  ػػخ عيػؽ ال ػػور ب عر ػ ا ال عػػد ف 
 الوػيوعوت المع مػدة عمػى المعػػودف ال ػخ  كػ فر  ي و  مي ػػو وػيوع  األكػمح     ييػػ ا 
ب ػػو  أ مي هػػو  ط ر هػػو  لػػـ  كػػف   م ػػـ أا مػػف اليوح ػػ  الد ي ػػ  أل ػػرك ـ بػػو  كػػبحوي  

لػػػؾ ايػػػ  كويػػػت ل ػػػـ  ػػػ رة  ػػػدعى ذات أيػػػ اط  عبػػػد ي و   ممػػػ ف   عػػػولى  مػػػف مػػػمف ذ
 أكمح  ـ عم  و .
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 :اهلوامــــش
، بؿ اإلكدـ ، مػط   دائػرة الوػحو  ألحورثخ ، وولث بف احمد ،   ش ال مف ق ر1)

 . 28-27ـر ، ص1991هػ / 1915)ويعو  ، 
 ،هػػػػػ ر ،  ػور ب اامػـ  الممػ ؾ 318الطبرا ، ابخ  ع ر محمػد بػف  ر ػر ،)ت  ر5)

 ػػث   موػػط ى الكػػ د   طػػورؽ كػػم ـ ، المك بػػ  ال    م ػػ  ، )المػػوهرة ، د. تر ، 
5  /83 . 

، هػػػػػػ ر ، المعػرؼ576  بػ  ، ) ت الدي  را، ابخ محمد عبػد هللا بػف مكػمـ بػف ق ر3)
 . 191ـر ، ص  1987هػػػػ /  1987دار الك ب العمم   ، ) ب ر ت ، 

 . 68الحورثخ ،   ش ال مف ، ص ر9)
لموػػػيوعوت  الحػػػرؼ عيػػػد العػػػرب  ػػػخ العوػػػر ال ػػػوهمخ ،  الوػػػمد ،  امػػػث ، ر2)

هػػػػػػػ /  1985المؤككػػػػػػ  ال ومع ػػػػػػ  لمدراكػػػػػػوت  الي ػػػػػػر  ال  ز ػػػػػػء ، )ب ػػػػػػر ت ، 
 . 151ـر ، ص1981

كػػولـ ، كػػ د عبػػد العز ػػز ،  ػػور ب العػػرب  ػػخ عوػػر ال وهم ػػ  ، دار الي مػػ  ،  ر6)
 . 71ـر ، ص1978هػ / 1391)ب ر ت، 

رب قبػػؿ اإلكػػدـ ، مػػط   مطبعػػ  ا لػػف عمػػخ ،  ػػ اد ، الم وػػؿ  ػػخ  ػػور ب العػػ ر7)
؛ الوػػػػػػػػػػمد ، الوػػػػػػػػػػيوعوت  2/955ـر ، 5886هػػػػػػػػػػػ/ 1957دايػػػػػػػػػػش ، )د.ـ ، 

 . 151 الحرؼ ، ص
ـر ، 1333هػػػػ / 733اليػػػ  را ،  ػػػ وب الػػػد ف احمػػػد بػػػف عبػػػد ال هػػػوب ، )ت   ر8)

ي و ػػػػػ  األرب  ػػػػػخ  يػػػػػ ف األدب ، مػػػػػط   ك كػػػػػ و   مػػػػػوس ، )المػػػػػوهرة ، د.تر ، 
6/587 . 

 . 6/588المودر ي ك  ،  ر9)
 . 6/588المودر ي ك  ،  ر18)
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الغزالػػػػخ ، عمػػػػخ ككػػػػور نػػػػد ر ، وػػػػػيوعوت العػػػػرب  ػػػػخ ال ز ػػػػرة العرب ػػػػ  قبػػػػػؿ  ر11)
ـ ركػول  دك ػ رار ن ػر 655هػ/1اإلكدـ ميذ األلؼ األ ؿ قبؿ الم دد ح ى عوـ 

ـر ، 5881هػػػػ / 1955مي ػػػ رة ،  ومعػػػ  بغداد/كم ػػػ  ال رب ػػػ ، )قكػػػـ ال ػػػور ب ، 
 . 565ص

 . 555المر ء ي ك  ، ص ر15)
ـر ، حم ػػػ  659هػػػػ / 8ابػػػف هػػػذ ؿ األيدلكػػػخ ، عمػػػخ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف ، )ت   ر13)

، عبػد الغيػخ حكػف ، مػط  دار المعػورؼال ركوف   عور ال  عوف ،  ث  محمد 
 . 186)الموهرة ، د.تر ، ص

 . 186المودر ي ك  ، ص ر19)
هػػػػػ /  698ابػػػف الم ػػػػو ر ،  مػػػػوؿ الػػػػد ف أبػػػػخ ال ػػػػ ث   كػػػػؼ الدم ػػػػمخ ، )ت   ر12)

، ض الح ػوز المكػموة  ػور ب المك بوػرد ال مف  مك   بعػـر ، و   بد1591
 .596ـر ، ص1921هػ / 1371)ل دف ،   ث  ا ككر ل  غر ف ، مط  بر ؿ ،

زكػػػػخ ، عبػػػػد الػػػػرحمف ، وػػػػيوع  الكػػػػ  ؼ ااكػػػػدم    ػػػػخ ال ػػػػرؽ ااديػػػػى  ػػػػخ  ر16)
 . 76ـر ، ص1926هػ /1376العو ر ال كطى، د.مط ، )الموهرة ، 

هػػػػػ 1375 ومعػػػػ   ػػػػؤاد اا ؿ ، )المػػػػوهرة ،  زكػػػػخ ، الكػػػػ  ؼ  ا يوكػػػػ و ، مػػػػط  ر17)
 .53ـر ، ص1925/

 . 7/216عمخ ، الم وؿ ،  ر18)
 . 76زكخ ، ويوع  الك  ؼ ااكدم   ، ص ر19)
 . 313كولـ ، دراكوت ، ص ر58)
العمػػػرا ، عبػػػد العز ػػػز ابػػػراه ـ ، الحػػػرؼ  الوػػػيوعوت  ػػػخ الح ػػػوز  ػػػخ عوػػػر  ر51)

ر ، ـ1989هػػػػػػػ /1986الركػػػػػػ ؿ )وػػػػػػمى هللا عم ػػػػػػ   كػػػػػػمـر ، د.مػػػػػػط ، )د.ـ ، 
 . 578ص
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ال م مػػػخ ، ر ػػػػ د عبػػػػد هللا ،  ػػػور ب الد لػػػػ  العرب ػػػػ  ااكػػػدم   ، مػػػػط  بغػػػػداد ،  ر55)
 . 196ـر ، ص1986هػ / 1988)بغداد ، 

هػػػػػ / 1389زكػػػػخ ، الكػػػػدح  ػػػػخ ااكػػػػدـ ، مػػػػط ، دار المعػػػػورؼ ، )المػػػػوهرة ،  ر53)
 . 33ـر ، ص1969

 . 99ك رة الموئدة ، ا    ر59)
ـر ، لكػوف 1311هػػ / 711، )ت  ابف ميظ ر ،  موؿ الػد ف محمػد بػف مكػـر  ر52)

ـر ، 1926هػػػػػػ / 1372العػػػػػرب ، دار وػػػػػودر لمطبوعػػػػػ   الي ػػػػػر ، )ب ػػػػػر ت ، 
5/398 . 

 . 13/983المودر ي ك  ،  ر56)
؛ الوػػػػػػمد ، الوػػػػػػيوعوت  589ابػػػػػػف هػػػػػػذ ؿ اايدلكػػػػػػخ ، حم ػػػػػػ  ال ركػػػػػػوف ، ص ر57)

 . 136 الحرؼ ، ص
 . 582الغزالخ ، ويوعوت العرب ، ص ر58)
 . 139الومد ، الويوعوت  الحرؼ ، ص ر59)
البكػػػػرا ، ابػػػػ  عب ػػػػد عبػػػػد هللا بػػػػف عبػػػػد هللا بػػػػف عبػػػػد العز ػػػػز اايدلكػػػػخ ، )ت   ر38)

ـر، مع ػػػػـ مػػػػو اكػػػػ ع ـ مػػػػف اكػػػػمو  الػػػػبدد  الم امػػػػء ،  ػػػػث  1899هػػػػػ /987
؛ عمػػػػػػػػخ ،  9/399ت ، د.تر ، موػػػػػػػػط ى الكػػػػػػػػمو ، عػػػػػػػػولـ الك ػػػػػػػػب ، )ب ػػػػػػػػر  

 . 2/959، الم وؿ
 . 6/512الي  را ، ي و   اارب ،  ر31)
ـر ، مع ػـ 1558هػػ / 656ب الػد ف ابػخ عبػد هللا ، )ت  وق ت الحم ا ،   و ر35)

 . 3/91ـر ،  1977هػ/ 1397البمداف ، دار وودر ، )ب ر ت ، 
 . 589الغزالخ ، ويوعوت العرب ،  ر33)
 . 5/283البكرا ، مع ـ مو اك ع ـ ،  ر39)
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 . 6/516الي  را ، ي و   اارب ،  ر32)
 . 6/512المودر ي ك  ،  ر36)
 . 8/81ابف ميظ ر ، لكوف العرب ،  ر37)
 . 61حورثخ ،   ش ال مف ، صال ر38)
 . 68المر ء ي ك  ، ص ر39)
 . 81ك رة اليحؿ ، ا    ر98)
 . 88ك رة اايب و  ، ا    ر91)
 . 11-18ك رة كب  ، اآل وت  ر95)
ـر ،  ػور ب الركػؿ 955هػػ / 318الطبػرا ، ابػ   ع ػر محمػد بػف  ر ػر ، )ت   ر93)

 . 3/177ـر ، 1986هػ / 1987 المم ؾ ، دار الك ب العمم   ، )ب ر ت ، 
 . 122الويوعوت  الحرؼ ، ص الومد ، ر99)
 . 556ابف هذ ؿ اايدلكخ ، حم   ال ركوف ، ص ر92)
 . 11/365ابف ميظ ر ، لكوف العرب ،  ر96)
 . 1/886المودر ي ك  ،  ر97)
 . 3/928المودر ي ك  ،  ر98)
 . 6/595الي  را ، ي و   اارب ،  ر99)
 . 381الغزالخ ، ويوعوت العرب ، ص ر28)
 . 6/951الي  را ، ي و   اارب ،  ر21)
ـر ،  ػور ب العػرب قبػؿ 331هػػ / 516الممػؾ بػف قر ػب ، )ت ااومعخ ، عبد  ر25)

هػػػػػػػ / 1379ااكػػػػػػدـ ،  ػػػػػػث  محمػػػػػػد حكػػػػػػف ةؿ  وكػػػػػػ ف ، د.مػػػػػػط ، )بغػػػػػػداد ، 
 . 57ـر ، ص1929

 . 6/595الي  را ، ي و   اارب ،  ر23)
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فم ؿ ، محكػف  ػخ ال كػر ااق وػودا العربػخ ااكػدمخ ، دار ال ػؤ ف الثمو  ػ   ر29)
 . 97ـر ، ص1986هػ / 1987العوم  ، )بغداد، 

 . 61الحورثخ ،   ش ال مف ، ص ر22)
العػػػ دا ، حمػػػ د ، المػػػدفؿ اا  مػػػوعخ  ػػػخ دراكػػػ  ال ػػػور ب  ال ػػػراث العربػػػخ ،  ر26)

 . 29ـر ، ص1968هػ / 388عولـ الك ب ، )الموهرة ، 
 . 7/277عمخ ، الم وؿ ،  ر27)
 ػػػػػور ب الممولػػػػػؾ المد مػػػػػ   ػػػػػخ  يػػػػػ ب ال ز ػػػػػرة العرب ػػػػػ  ، ،  ػػػػػ بموف ، كػػػػػد س  ر28)

موع ؿ ، مركػػػػػز الدراكػػػػػوت البحػػػػػ ث ال ميػػػػػخ ، )وػػػػػيعو  ،  ر مػػػػػ    ػػػػػور ؽ إكػػػػػ
 . 78ـر ، ص5883هػ / 1953

(59) Repertoire d Epigraphie semitiqe publie par la commission 
du corpus inscriptionum Semiticarum , ( Paris , 1968) . 

 ػػػػػ ش الػػػػػ مف قبػػػػػؿ ااكػػػػػدـ ، دار الوػػػػػحو   ،  الحػػػػػورثخ ، وػػػػػولث بػػػػػف احمػػػػػد ر68)
 . 79ـر، ص1991هػ / 1915لي ر ، )د.ـ، لمطبوع   ا

 . 7/229عمخ ، الم وؿ ،  ر61)
 . 7/227المر ء ي ك  ،  ر65)
اال كخ ، محم د  كرا ، بم غ الرب  خ معر   احػ اؿ العػرب ، محمػد ب  ػت  ر63)

 . 983/  3ااثرا ، دار الك وب العربخ ، ) الموهرة ، د. تر ، 
 . 983/  3المر ء ي ك  ،  ر69)
بػػؿ ااكػػدـ ، مػػط   الم مػػء العممػػخ العراقػػػخ ، عمػػخ ،  ػػ اد ،  ػػور ب العػػرب ق ر62)

 . 227/  7ـر ،  1929هػػػػ /  1378)بغداد ، 
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 تنمية املىارد البشرية
 على الىاقع االجتماعي وانعكاسها

ىهوثمىفوصلىصليى.مى.ىم
ىقسمىالتاروخى/دابكلوةىاآلجامعةىتكروت/ى

 امللخص
شهد  لعقدهه  لر مهها قهه  لعدهها  لعقكيه   لعمفامهه  الههم ق ههكتمم  لعم قمهه   لعم قمهه  

مقكامههه  ل لعمههه  لعقسهههم لق   رلتقممدهههك  لعايمهههاف اههه  ق ملههه  لعقلههه م   ق دهههك لعقلههه م لر 
مسههقم  لعههم م سههم  قسهههم ل لع هها  لعققمشهه  قهه   ههه و متهه ما لعقدههكال    لعم تهههمت 
ع سهههمرقكا لرقرهههو علقههه لا  قههه  ل هههو لع دههه ت  مدههه م لعق مقههه   لميهههك  لايهههو لعسهههيو 

 للعقلقم  ا  ذعك
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 املقدمة
شهههد  لعقدههه  لن مههها قههه  لعدههها  لعقكيههه  م هههكق  لعههه ا  يدمقههه  ل  سهههك  تههه اك  

ظ قهه  لعم قمهه ن  ي ههكذ الههم ذعههك ارهها  لع السههك   لعي هه    لعقهه مقال    سههمل  اهه  ق 
لعمههههه  ادههههه   عم  مههههه  ق دههههه م لعم قمههههه  لعيشهههههام   م لمهههههو قا  كمدهههههك   يقك تهههههكن ا شهههههيك  
 لع ك ك  لنسكسم ن  لعم قم  لر مقكامه ن  ماه م  ا ا لعقهكو لعيشهاون    ااه  قسهم ل

 لعققمش     م سم    ام  لع مكفل
  لعيشهام  تهه  دمهك ف اقلمهه  لعققااه   لعقدههكال   لعده ال  علدهه ل ل  م قمه  لعقهه لا 

لعقكقل  لعدك اف الم لعققو ا   قم  لعق كر ن  لعم  ممم ل مدك تهك  ل ممكاتهك اه  يه ذ 
قهههك  ي هههاو قههه  ل ميهههكال  ق مل ههه  يفمههه  ااههه  قسهههم ل ا هههكذمدم ل  مك مههه  ن  هههم  ههه  

 ققا ل
عم قمههه  لعيشهههام  اههه  لعقهههكعم   م هههك و ي ر هههك تهههذل لعمتهههاو لعهههم  يقهههك    قدلمهههك ل

مفرماتهههههك الهههههم لع ل ههههه  لر مقهههههكا    لعق مققههههه  ل   ههههه  لعمقيمهههههال مهههههمم قدكايههههه  تهههههذل 
 لعق ي   ايا مدسمم لعي   لعم لع   و لعر   لآلمم :

لع  هههههو لر و:لعقي ههههه  لر و مم هههههك و لعقشهههههال    لرتقمههههه   لعدههههه    مم هههههك و 
 لا  لعيشهههام ن ل ههه عدك ن ليقك تهههكن لعقي ههه  لعرهههك   مقامههه  لعم قمههه  ن قهههكت  م قمههه  لعقههه

 لشاكعمكمدكن مكامخ مت اتكل
لع  هههههو لعرهههههك  : مم هههههك و ليقهههههك  لعم قمههههه  لعيشهههههام   لعقههههه لا  لعيشهههههام   لقاك مههههه  
ااقدك مت اتههك لع  ههو لعركعهه :   مم ههك و تههك لع  ههو لعمههفرما لعههذو ممااهه  م قمهه  لعقهه لا  

  مقلههمم    هه     ردكاهه  لعيشههام  الههم لعق مقهه    لع ل هه  لعق مققهه    لر مقههكا  قهه
  اذعك  لعم تمت لر مقكا  ل

لع كمق : مل ص لع كمق  لتهم قهك م  هو لعمه  لعيك ه  اه  ر كمهك ي ره    قل ده  
يك مال ك  ع سم ك ف لعد  ل ق  قمهدف لعم قمه  لعقسهم لق  علقه لا  لعيشهام    لراتهك الهم 

 لع ل   لر مقكا ل
   مم لرسمقك   يدك ا  لعي   لم مد  لع كمق  يفتم لعقال     لعق ك ا لعم
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 انفصم األول
 املبحث األول

 مشكهة انبحث :
مقهه  لعم قمهه  لعيشههام   قههه  لعق ليههم  لعقدقهه  اهه  لع  ههه  لعههالت  ل مهه  ماههه   
اهههه م لرسههههم ك ف قهههه  قهههه لا  لعم قمهههه  لعيشههههام  لنقهههها لعههههذو ل قاهههها سههههليك الههههم لع ل هههه  

ك  لعيلهه ل  لع كقمهه   ق دههك لر مقههكا    لعسمكسهه   لر م ههك و لققههك ليههق  ل م ههك م
لعقايم  يشاو اكم  لعقالو يشاو  كص ل لع سك  ل  لاو  ا م لرسم ك ف قه  لع يهال  
لعقكعقمههههه    لعقلقمههههه  اههههه  ل مدهههههك  سمكسهههههك   ليههههه    لنقههههها لعهههههذو   ل لعهههههم مههههه ت ا 

 .ل م ك مك   لع  و  ق دك لعقالو يشاو   لي 
 اهمية انبحث :

عائمسه  ر ع مهك  لعق مه  قه  لعيله ل  لعقايمه  لعم قم  لعيشهام  مشهاو لعق يه   ل
 ق دك لعقالو ل لعققو الم لسمف و لعقهالو علرها ل   يشهاو مسهدم اه  لع ه  قه  لع دها 
 لعيتكعه   لن قهكا لر م هك   لعههذو مه  و لعهم لرسههمدالا لعسمكسه   لر مقهكا    لعمدهه م 

 ا  او لعق كر ل
 هدف انبحث :

قهههو عم قمههه  لعقههه لا  لعيشهههام   عماههه   مدههه   لعي ههه  لعهههم اههه ف  قههه ا ق دهههك لعق
ق يههه   لعم قمههه  لعيشهههام   تهههم لعق هههك ا لعمههه  مدهههم لعق مقههه  ل اهههذعك م سهههم  لع مهههكال  
عإل سهك   عههما لع هها    ه ك  اههذعك لعماامههد قه   هه و لعم قمهه  لعيشهام  عمشههقو لعق مقهه  
يفسهههههاكل  ل  لعم قمههههه  لعيشهههههام  قق مههههه  يم سهههههم   مهههههكال  لعدههههه ال  لعيشهههههام  قههههه   ههههه و 

سهههمرقكا اههه  لع هههكا  اهههه  لتهههكا مقام ههه  ل لعماامهههد الههههم لعم قمههه  اههه  اهههو   ل يدههههك لر
لعسمكسهم   لر م هك م   ااه  شهقكا لعم قمه  قه  ل هو لع ده ت يهكعقالو ن ااه  لعققك ههك  
لعم  ع د  ي   الذس ذ لرسمققكو  لعم ها  يرا لمه  لع  تمه   ع مهال  ت مله  يكامقهك  

   ام  يقك مم ئم  لعمت ا لعما  ع    للايو لعسيو  ل  كو ق ا ل  لع   ف  لع
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 املبحث انثاني
 هناك عدة تعريفاث للتنميت البشريت 

ته  اقلمه  م سهم   مهكال  لعشهق      Human Developmentلعم قمه   هههه 
 لعقد هه   يدههك مقمهه  ل  سههك  يقسههم ل ققمشهه   قام هه  لعهه  و ي مههكف ت ملهه     هه م  

 ل (ٔ)و م اما ااص علققو  لعمقلمم ي ك   م قم  لعد ال  ل  سك م  ق    
  البشريت الموارد تنميت

هْ   ك ه   قكذل َ ق   يم قم  لعق لا  لعيشام ؟   َّ  لعَ ْدم لعم  ُّاّو   لعم اميهّ  قن
ههْ  لع ههكا قق ههم م قمهه  لعقهه لا  لعيشههام  يف دههك اقلمهه   م كقمامهه ن قيمتههه اَّفن  ق ق اههك  قن

ههْ  سههلت ل  قههّ  ل   سههك ن لع هها و قيمقههّ   لنيقههك ن   تهه  ميهه ّرا اهه  قيسههمقافن   قيقّا هه  قن
لع  ل ههه  لعققااّمههه نن لعقكت مههه نن لع سههه م ن   لعا  ك مههه ن علشههه صل ميسهههّلم تهههذك لعمقهههكام  
يقههههه لت  لعدههههه ف   لعيههههههق  اههههه  لعيشهههههها   اهههههذعك لقاك مهههههكمدم اهههههه  اهههههكعم لناقههههههكو   

ههْ  لعدمكاههون لعاسههقم ن (ٕ)لع هه كا  هها لعق ظقهه  ق ق اهه  قن ل ميهه اك ل  لاف ن م يفهه     مي سّن
لعقيلمهههك لآل  يهههف  لنتههه ل  ل  مك مههه  َمقمقههه ي لعهههم  ههه  ايمههها الهههم متيمهههون  هههك    لن لذ 
لعيشاو لعقيماكقهو    ييسهكت   هك    لن لذ لعهذو مه ص الهم     لع  ه  لعهذو مسهمفا   

مم هههك ص قههه  مدلمههه  اههه    -يكعاكقهههو   يشهههاو  ههه م   -لع ههها  اههه    لذ قدّقههه  قيقم ههه  
ْ  رمن ق  لعدمهك ف اه  اه   لعقيقكاسهك ن لعقال  لعم  ق كاَا لعش صي امدك لعقدّق ن ل   قن

اههذعك يالاهه  لعشهه صل لنرهها لعايمهها عدههذل لعدههك    مي ههي   ليهه ك  ا هه قك م ظهها لعقههاذ 
 لعم متيمد  الم ق ل ا ف قدكمن ت لو ا ف  مكم ن شدا    ا لمل
د   لعدههههه ال   ادهههههك  مقمقهههه ي قسهههههم ل لن لذ لعاامههههه  الهههههم لعدههههَممن لعقي مل ههههه ن عل هههههكا

 ل  (ٖ)لعد ال ( × علققك ع    ف لن لذ=  لع  )لع كادن 
لعدهه ف لعقكقلهه  عمسههْ  قي ههّا   سههمل  عم دمههو ركمهه  يههو يههكن الن ل دههك لعدهه ف لعمهه  

اقهك مم لهم اه   -ق ظقه   مياس  لعق ظق  لع مكفنن لع م مه نن   لعقده افل  ه لم لع مهكف اه 
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  هد ل  لاف لعقسه  عَ  الهم  -ن   لعمته ما لعقيسهمقالعد اف الم لع ق ن لع شكت لع ظم  
ده  قيتَّها  عاه   َم تمت يالقجن  ارا شق عم ن )يالقجن شق عم  يقق م لعيهالقج لعمه  مَْيهذوي  ي
( لعمههه   ن ل   قهههكر ن   لعههها  ن ن لعقدهههون مههه  و قدكقدهههك الهههم لع  ههه  لناقهههو اههه  لع سهههمن

لعم لعم قمه  لعش  هم    لعقد مه  لنشهقون مم ك د قي ّا  مت مان قدكال ن لعقيقكون لعمد م ن 
دْ  تههههذك لعيههههالقجي لعشههههق عم ي  ههههدّن   ق ههههذ    ل يههههّقْ   نسههههكذي  ارهههها لعههههم لعدهههه ف لعقكقلهههه نن اي

يقي تل ك   ارا ميالا  لع  لاو يم  لع  سم )
    (لٗ

م قمه  لعقهه لا  لعيشهام ل م قمهه  لعقه لا  لعيشههام  تهه    ه  لعدمكاههون لعاسهقم نل قههكذل   دههم    
عقهه لا  لعيشهام ؟ م مههك  شهاا   مههم مققهو لعههم قه لا  قرههو لعقه لا  لعقكعمهه نن لعقهه ل  اه  ل

لن عمهه ن   لنارههها  تقمهه   لعقههه لا  لعيشهههام نل لن مهها اههه  لعهههذاا) و لعقهه ا  لعيشهههاو( تههه  
ل ميشههماي لعقهه ا  لعيشههاو  لنتههم ن هه  يهه    لعدهه ف لعقكقلهه ن ر ميْقانهه ي َ ْ  ماهه   ت ههكك ل مههك ن

لم ل لعقه ا  لعيشهاو ته  لعق ه ا لنارها لتقمه  يكع سهي  لعهم  ّمه  شههاا  لعهم اهك ا لعقهكق
ن ههه  لنارههها قا  ههه  يهههم  لعق هههك ان لن هههالل لعقهههكقل   يشهههَا  هههك ا   الهههم ل يماهههكال 
ههه  َ     سهههدم امدهههكل مهههفم   يفااهههكا   مههه ف  ههه و قههههك  َمسهههمتمق َ  َمفممههها لعيمئههه ن لعمههه  َم ن

ن َ   لع كسهيك ن  لّر    م قهو قهك ميتله  ق دههك  ن لعمهه  ر ميقاه مد قه   يه ن   اهك عاعمهك ن
يكعم  م ل   تم  ك ا   عما ادت الم م  مذ سلسل  قنْ   ته ل  قي اَّ ه ن قي ه َّ ف  مه ل  
اف سل ك ن   ل قك  ميك  شهمئك   ارها ليه لاك ل ل دهم  ّسكسه   ي    هم ل عدهم َيْقهت    قيداَّ

هه ي لع اههكذ يدههكل عدههم متّلقههك  لع دهه ون لنسكسههم نل عهه مدم م هه ُّال  اهه  اههالقمندم ل عمهه  َم ن
  هه   مههكف  ايههون  ارهها لايههكذل تههم  ميههك  لعقهه ا  لع  مهه  لعههذو ميْقانهه  لاميههكاك ملدههكئّ ل 
ت كك يقت لنق ا لعم  م قلدك  ش كص   ر مسهمتم    ه  لعم يه  يدهكل ام مه  لعَمَقكقيهو 

م  ل اميههكا ظههكتامم  قهه  لعقهه لا  لعيشههام ؟ اهه  لعَمَقكقيههو قهه  لعقهه لا  لعيشههام ن مي  ههذ يقهه
 (ل٘( لعم قم  )ٕ( لع كاد   )ٔذل   ل ن تقك: )
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ههههْ   هههه و لعم ايهههه ن    ا  اقههههو لنايههههكذ عقتكعهههه   -لع ههههكاد  ن  ههههك َ ْقهههها ي قن
ههْ  ق ههل مدم     اك لعههم  هه  ايمههان  هه ل  قههك لذل اههك  لنايههكذ َمهها      قن لعق ظقهه ن ميدههاّن

 ّ ن ليههكا  لعهههم لن ههه ان لع ّمههه فنن   السههه  اههه  لعههه  لا  م قلهه ل قهههك ميتلههه  قههه دمل َاشهه  ْ 
لعق  ههك  لعش  ههم  لع مهه ف َقهه  دقهه ذن لعققههو   لعقشههاام  تههم قههك سههَمْ ا ي  هه ف لعققههو 

هههْ  ذو  يهههول لعم قمههه   لعقههه لا  لعيشهههام  تههه  لع  مههه ف  - لع ليم مههه   علَقَقهههو ي  ّمههه   ايههها قن
ههْ  لعا ههكذفل قهه  ذعههك َم مههك ي متهه ماي  لعدهك اف الههم لعم هه ُّ ن   لعمتهه ُّان لعههم قيسههم ل  الههم قن

ههْ  لعاهه ل ا لعقي ايه ل لاهه ل  قيارّهه  م يفه  َ ْ  َمْسههيَو لعققههَو  لع ه كا ن لعههم ق قهه  ايمها قن
ن  لع قلههه  ل ميشهههماي ق هههتل  م قمههه  لعقههه لا  لعيشهههام  لعهههم لع دههه ت يكعققااههه نن لعقدهههكال ن

ن   م سهم  سهل ك لناهال   ل هو لعق ظقه ن ع كئه مدم لعش  هم    لعقد مه   الهم لعا كذل ن
 (لٙلعمت ُّان ل  سك  ) قن ْ  ام تم   لس     س لذ   ت  ق ا  قيا ّن 

 انفصم انثاني
 نبشريةأبعاد انتنمية ا

لرتمقهههكم يقسهههم ل لع قههه  ل  سهههك   اههه  ق ملههه  قال هههو لع مهههكف عم قمههه   ههه ال  
 ل(ٚل  سك ن تك كم  لعي  م ن لعقدلم ن لع  سم ن لر مقكام ن لعقدكام ن لعا  م  )

 قمهه  لعيشههام  اقلمهه  مم ههو يكسههمرقكا لعقهه لا   لعقهه      لن شههت  لر م ههك م  لعم -
لعمههه  م عههه  لعرههها ف  ل  مهههك  عم قمههه  لعدههه ال  لعيشهههام  اههه  تامهههو لرتمقهههكم يمتههه ما 
لعدمكاو  لعي م لعق سسهم  لعمه  ممهم  لعقشهكاا   لر م هك  يق مله  لعده ال  عه ل اهو 

 لع كال
ك متا دك يا كقج لنقهم لعقم ه ف ل  قهكئ ن قه  مما    عمو لعم قم  لعيشام ن اق

ر ر  قا  هك   سكسهم   ته : ته و لعققها )قدكسهك يم  ه  لعققها ا ه  لعه ر ف(ن  لعققااه  
)قدكسههك ي سههي  ققااهه  لعدههالذف  لعامكيهه  ا هه  لعايههكان  قم سههت سهه  ل  لع السهه (  قسههم ل 
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عق لهههه  ل  قههههكع  لعققمشهههه  ) قدكسههههك يكعدهههه اف لعشههههالئم  يكرسههههم ك  لعههههم ققهههه و لعهههه  و ل
 (ل  ٛلع دمد  عل ا ( )

  مهه     لعمايمهه   لعمقلههمم عدقههك   ا  سكسهه  اهه  اقلمهه  لعم قمهه  لعيشههام  ا يهه  
ق  لمك   لع ا    قكم او ل سك  عم قم    المه  لعماي مه ن  قه   تهم لعشها ت لعيها ام  

 (:  ٜ مك    و ل  سك  ا  لعردكا   لعمقلمم )
مك ه  لع ا ه   و لعمقلمم عل قم  ن   ق    لٔ د و ل  سك  لنسكسم  ا  لع مهكف ن لن

   و ق سسك  لعردكا   لعمقلمم ل عاو اا  ا  م قم  تك كم  ق 
لشههههههكا  لع امهههههه  اهههههه  لعق سسههههههك  لعردكامهههههه   لعمقلمقمهههههه   ماسههههههمخ  سهههههها لع هههههه لا  لٕ

 لع مقدالت نيقك ك  عاا  لعا كذف ا  لعققو  م  م ك  مت ماكل 
قميهها اكئدههك  قهه  ا لئههو لعم قمهه   لعم  مهه  ادهه  لعديههكذ الههم لنقمهه ن ن  لنقمهه  م لٖ

 اما لعقمق    لع الا   لعسلت و لقم ل  علم 
لعمفامههه  الهههم سههه  ل  لعمقلههههمم لنسكسههه  عل قمههه   لعم سهههه   لعم ههه   اههه  ق سسههههك   لٗ

 عقكع  عق ل د  قتكع  س و لعققو للعمقلمم لعرك  و  لع كقق   ل
 ا ل  علمقلم لعهذلم  ققهك مسهكا  لعماامد الم قي   لعمقلمم لعقسمقا ق ل لع مكف  ل ل٘

ل  سههك  الههم لعمامهه  قهه   ل قهه   مهه  م ههي  اههكا   ر ق هها  مههكي     قسهههمدينو 
 ت لاد

ماسههمخ لعقسههك لف  لعمدهه ما عاههو اهها   لعققااهه  ل  سههك م    يالمدههك سهه لذ اههك  اقهه   لٙ
 مكن ل مك مكن مقلمقمك     قكعمكلذت مكن اقلمكن م ظمقمكن ا 

ملهههه  لن شههههت  لعق مققمهههه   ماكقلدههههكن ن  ل  سههههك  اههههكئ  لعمدهههه ما لعقماههههكا  عق  لٚ
قااهه  قههه  تك هههك  ق مل ههه : ي  مههه ن ادلمهه ن ل مقكامههه ن ا  مههه ن    ل مههه   م قمههه  
تهههذك لعتك هههك  ممتلههه  لع اهههكذ يك ممك كمدهههك لعيم ع  مههه   لع سهههقم   لعقق  مههه ل  ل   
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مقلمق ههههههك مااههههههد الههههههم ل  سههههههك  لع دئههههههه  اهههههه  تامههههههو ملدههههههم    شهههههه  لنذتهههههههك  
 (لٓٔقك )يكعققل  

لم هكك لعم ه م   اه  امكيه     w. rostow مقمد  ا سهم  ل ه  ليهاد لعق ظهام  
قال ههو لع قهه  لر م ههك و لعههذو مقهه  لن تههكا لعمهه  م دههو لع قهه  تهه  لر تههكا لعقمتهه اف  

(  اه   ه اف ققا سه  م  ه  Take Offل  لعقمد قه    ته  لعمه  يقا له   )لر ته و 
يهها مقاهه  ل   تلههو المدههك لن تههكا لع كقمهه    تههكا   ههال ل ههو مدهه قك اهه  لع  هه  لع ك

لر مقهك ن  مق هه  ل م هك مك لعم هه م    مشهاو لعم ه م  قسههك    لسهق  اهه  الهم (لٔٔ)
 ل مقكامك  يهقك  لعها ليت لعمدلم مه   دمهك ف   لعمق م   لعم  و لعما  ع    ا  لعدالا ن

ك مههه  اههه  لعيما  التمههه ن  ردكامهههك لعقلق اههه  ل   هههكدن  سمكسهههمك ماشهههم  لعسهههلتك    قههه 
 لعق مق   مم   لع ق  ا  لعققاا  لعقلقم 

لعدهها  لعقشهههام  اههك  ققظهههم ل م ههك م  لعم قمههه    مههم ي لمهه  لعرقك م مهههك  قهه 
 هههم  م شهههو لنسههه لو ممههه  و لع ا قههه   مقميههها   لع  عههه     لع ا قههه  اهههكق  قلت هههكن

ل مقكامهه    ههال قرههو لاههك ف  عققكع هه  لع شههون  تهه   ميههك مسههقم لعههم م دمههو  تهه ل 
مقميهها لع ا قههك  يقركيهه   لعهه  ون    ي ههكذ  ماسههمخ لعدههمم لعردكامهه ن  يشههاو اههكم م دمهه 

ل مدههك ل  ال مهه   ( لر م ههك مم  الههم ذعهك م  عهه  لعههمٕٔلع هكاان رمهها    م  ظههك )
علسهه و  علق مهه  قهه  لع ا قههك  اهه  لعهه  و لع كقمهه ن اكعهه  و لعمهه   يههق  ل م ههك مكمدك

 .يد ف ا  لر م ك  ي    ايو يارما ق  لع  و لعم  م  ل   ا قكمدك
مكانية رفع فعاليتها:  الموارد البشرية وا 

ل  م قمهه  لعقهه لا  لعيشههام  م هه     ماهه   م قمهه  قماليتهه  قماكقلهه  اهه    ل يدههك 
لنسكسههههم ن اكعسمكسههههك  لعسههههاك م ن  لع  ههههكئص لعدمالمهههه  علدهههه ل لعقكقلهههه ن  سمكسهههههك  

ذعهههك الههه  اههه  لتهههكا لعمايمههه   ل اههه ل   لعمههه ام ن  سمكسهههك  لرسهههم  لمن الهههم    مهههمم 
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لع تت لر م ك م   لر مقكام  لعشكقل   قه   ه و لنته ل  لرسهمرقكام   ل  مك مه ن 
  ا    ي   و لسمالمم م  عم قم  لعق لا  لعيشام  م      مميق :

م دمههو لعمتهه ا لع هه ا  علدهه ل لعقكقلهه   ااهه  ا كذلمدههك  قدكالمدههك اهه  شههمم  تكاههك   -
قهههه  قسههههملدقك  م دمههههو لعم قمهههه  لعشههههكقل ن  تههههذل لع شههههكت لر م ههههك ون يقههههك م سهههه م 

ممتلههه  ااههه  لقاك مهههك  لعمفتمههههو  لعمههه ام   م سههه   كاهههه مدك ي مههه  مشهههقو ق ملهههه  
 ( لٖٔ   ك  لعقد   قسم مك  لعقدكاف  لر م كص)

مفتمهههو لعدههه ل لعقكقلههه  رسهههم  لم لعمدههه م لعمد ههه   لعرههه اف لعقلقمههه  اههه  اقلمههه  لعم قمهههه   -
دههك قهه  ل سههدكم اهه  متهه ما لعما  ع  مههك  م تم دههك لعشههكقل    قلدههك اهه  قسههم ل مقا 

  ليماكاتكل
م دمههو لعمهه لد  اهه  سهه و لعدهه ل لعقكقلهه ن م دمههو لعمهه لد  يههم  اههات لعدهه ل لعقكقلهه   -

   لعتل  المدك يد   لعم  و لعم لرسم  لم لنقرو عد ف لعققول
شهههام  قاكا ههه  لنقمههه    شههها لعردكاههه  لعققكعمههه  يدههه   لع دههه ت يقسهههم ل لعقههه لا  لعي -

  م قممدكل
 انفصم انثانث

 تنمية املىارد انبشرية و انعكاساتها عهى انىاقع االجتماعي
مميهههق  سمكسههه  لعقههه لا  لر مقكامههه   لعيشهههام  ق ظ قههه   لسهههق  قههه  لنتههه ل  
 لعقيك ال نعهههههذعك ادههههه    هههههي   ليهههههه ك  علق سسهههههك  لع ا قمههههه   لع ك ههههه     لعم قمهههههه  

م  لعمههههه  مسهههههم   لعمدهههههك اكاههههه  لعسمكسهههههك  لر مقكامههههه   لعيشهههههام  مقرهههههو لعاامهههههدف لنسكسههههه
عل  ه و لعهم  ته ل  لعم قمه  ل  مقكامه    لعقيك ال  لعم  مسقم لع ا قهك   عمتيمددهكن

 لعيشههههام  عههههذعك اهههه  يهههه  قهههه  ما قهههه  لنتهههه ل  لن ههههال عإلقههههكافن قرههههو م دمههههو لع قهههه  
(ل  ممقرههو ٗٔلر م ههك و  متهه ما لعي ههم لعم ممهه   مهه اما يمئهه  قق هه ن لعههم  ل هه  قلقهه ا)

لعق ك ا لعائمس  عا م  ل قكاف ا  م قم   مت ما لعقه لا  لر مقكامه   لعيشهام ن   كقه  
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 قدههههكالمدم   هههه قك   هههه م   مقلمقمهههه   ارهههها ا مههههك  عمسههههمتم  لع دهههه ت يههههفاال  لعق مقهههه 
 (ل٘ٔ لسدكقكمدم لع ام ف  م ظم دك ع امدكذ يكعقسم ل لعققمش  ي    اكّق  )

 .الخدمات الصحيــة 

 .التعــليـــم 
 .القــوى العـــاملة 

 .الرقــابة الغــذائيـة. الثقـــافة والتـــراث 

 حيــة.الخدمات الص
 تـوفيــر خـــــدمــات رعــــــايـــة صحيـــة ذات مواصفــات عـــالمية

مقا  تك  لعااكم  لع  م  ا  لعقكعم يقا ل  ل مدكعم  قدق  علفكمه  يكاميهكا    
يهه  قهه  قهه لت م   رمهها قهه لت م  قههد  م   مههفرماك سههمقم  عمشههقو  قمهه  لع دههك  لعقق مهه 
يههقك   ههه  ف لع ههه قك  لعمههه  مدههه قدكن  امقهههك يكع هه قك    ظهههكم لعااكمههه  لع ههه م ن قههه  

 (:ٙٔلنت ل  لعائمس  ) مفم 
 هه و مي هه  ققههكمما  ههكاق  امقههك  م سههم   هه  ف  هه قك  لعااكمهه  لع هه م ن قهههه  لٔ

 لنت ل  لعق   ف ن لئدكل ممقلو يدذك لع  قك   م دمو
م سهههم   تههههكو لع  ههه و الههههم  هههه قك  لعااكمههه  لع هههه م ن  ذعهههههك ايههههههها مقاههههههم   لٕ

الهههم   ههه  قمسك ن لعقسهههكتق  اههه  مههها مج  قدمقهههههم  قههه  لرسم هههههك ف ق دهههك  قمههههه  لع
 لعمقمد ق    و لعق كاس  ا  لنس لو لع افل

لع ههكصن الهم   ه  ققهه    ه قك  لعدتهك  لعم ه و قه   هه قك  لعدتهك  لعقهكم لعههم لٖ
 هه قك  لعااكمهه  لع هه م  قهه  لعدتههك  لع ههكص      اهه ذ  مههم ممسهه م عقههد  و

م ههكذ يك ممك ههك  لعااكمهه  لع هه م ن الههم    مدم هها ق ههو لع ا قهه  اهه  ل  م لهه ل
   ا لع ا ق  الم لا ل   متيمو ققكمما اكعقم  علااكم  لع  م ل

متيمهههو  ظهههكم   مههه  عمق مهههو  ههه قك  لعااكمههه  لع ههه م  قههه   ههه و  ظهههكم لعمهههفقم   لٗ
 (لٚٔلع    ل عدلق  )
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 التعــميـــم.
 إرساء قاعدة لمريادة العالمية

 مهه  اه  لعقهكعم  اق قهك اهه  لعه  و لعقمد قه  يشههاو مقمقه  م دمهو لنته ل  لعم ق
 ههكص الههم مههه اا اهه ل ا يشههام  ق تلههه    ههك اف الههم لريماهههكال ق  لنتهه ل  لعائمسههه  
ع ت  مت ما لعمقلمم اه  لو يا هكقج م قه و لسهم  ل   ظهكم مقلمقه  مم ه  يكعشهق عم  

قسههم ل  ميتّيههو  ا ههم لعققههكمما لعققا اهه  الههم   مقمقهه  الههم  ايههو لع يههال  لعقمك هه ن
م سهههههههم  ق ا هههههههك  لع ظههههههههكم   ا قهههههههه  ل قهههههههكاف لعهههههههم لعقهههههههكعمن  عم دمهههههههو ذعهههههههك م ههههههه و

 (لٛٔي     مشاو   ع م   ت م  قدق  ) لعمقلمق 
 مقرهههو لاهههك ف لعدمالهههه  لع تههه ف لن عههههم الهههم تامهههو متهههه ما لع ظهههكم لعمقلمقهههه  

 ي م :
 ماهه   لع اه ق    ههو م     ا  لعمد م  لعقيههكشا عل هه قك  لعمقلمقم ل 
 ههههكم لعدتهههههك  لع ههههكص يم اهههما قهه ل   سهههه  قهه  لع هههه قك  لعمقلمقمهه  يكع مكيهه  اهه   م

 لع ا ق ل
  ماامهههههههد   ا لع ا قههههههه  الهههههم لع  ل هههههه  لعم ظمقمههههه   ل شهههههههالام  لعقمقلدههههه  يكع ظهههههكم

 لعمقلمق ن ق  مي    ايو لعققكاسك  لعققا ا  الم قسم ل لعقكعمل
  اههه  لعقدههه  ذل  لع هههل  يكعمههه اما  لن لاف  ااههههه  قسمههههه ل قشهههكاا  قههه لت   لع  عههه

 لع ظكم لعمقلمق ل
   م دمههو قدمهه  قهه  لعا ههكذف الههم  ههقم  ماههكعم  لعمقلههمم قهه   هه و مي هه  ققكاسههك

  مهههه ف اهههه  ل لاف لعقهههه لاا  لامقههههك  تمكاههههو م ظمقمهههه    مرهههه  ع قمهههه  لعق سسههههك  
 لعمقلمقم  ا  لعيل ل ل
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 القــوى العـــاممة.
 مهنيـــة تتســم بالشفـــافيــة نحــــو العمـــل في بيئــــة

 مقرههو ل  لاف لع كالهه  عقهه لا  لعققههو ا  ههال  قدقههك اهه  لسههمدتك   متهه ما  هه ف 
لعققههو لعقههكتاف  لعقا هه  لعدههك اف الههم م سههم  لعهها ممم  لر مقكامهه   لر م ههك م  عإلقههكافل 
 لذ    سهههه ذ ل لاف لعقهههه لا  لعيشههههام  ر مدهههه   ادههههت ل  ههههكدل  تههههذك لعا مهههه ن يههههو مقاهههه    
مه قاا سههليك الههم سههقق  لر م ههك  لعهه ت     عمهك  ليههكا  لعههم ق كع مهه  علدههمم ل  سههك م  

   لعقكعم يشاو اكمل  لعم  م  ا يدك لع  و لعقمد ق  يشاو  كص
 عل  ههه و لعهههم ل لاف  ّ  ههه   قق ههه   اكالههه  عقههه لا  لعققهههو  ل هههو ل قهههكافن اههه   

 (:ٜٔلعدمئك    لعدتكاك  سمققو الم م دمو لنت ل  لآلمم  )
 م دمو لعم ظم  لعاكقو عق لت   لع  ع   ذعك يق  سيو قد م  ق ئق ل 
  لرعمدلم لع كام يدك    لعققهو لرم هك و اه  م ظهمم ا  هك  لعققهو  ي قمه  ققهكمما

 لعققو لع  عم  لعم  ممي كتك لعيل ل ل
  لعديهههههكذ لعاكقههو الههم  قمههههه  ققكاسههههك  لعققهههو لرسههمف عم   لعدسههام ن قهه  لعماامههد

لرسمئ هههكو لعاكقهههو نو  ايههه   اههه  يشههاو  هههكص الهههم  قكمههه  لع سهههكذ  لعد ههان
 شاو ق   شاكو لرم كا يكعيشال

 لمك   يمئ  اقو قق      م  ع قم   اال  لعد ل لعقكقل ل 
 لعفكذ  قم   شاكو لعمقممد ا  ق ل   لعققول 
  م  مهههههفقم  لعم امههههه  لعاهههههكا   لعقمههههه لد  عتمههههه و لعقكقلههههه  عههههه ام لعم قممهههههم  لر م هههههك

  لر مقكام ل
 مقدمد سقق     اف لعيل ل  ا  لعق كاو لع  عم ل 
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  الثقـــافة والتـــراث.
 المحافظة عمى اإلرث الثقافي

ممقمهه  يقههت لعيلهه ل    لعقههالو ل هه تم  يق ل هه   رامهه   تيمقمهه  قدقهه ن اقههك    
م عه مدك  ل ههك م  ق ههكظَا تيمقمهه    يهه   قيههك َ  ذل  م ههكقمم مالرمهه ن تههذل يك يههكا  لعهه

لعقههك ل  لر مقكامهه  لعق لمهه   لنقرههكو  لعا  ههك  لعشههقيم   لع هها  لعم  مهه  لعمدلم مهه ن 
 ميشاو تذك لعق لا  قسكتق  قمقمدف  اام ف ا  ق كو لرالذ لعيمئه  لعردكامه   لعمالرمه  الهم 

(ن اهه   ٕٓقسههم ل لعقههكعمن  قرلقههك تهه  لع ههكو  لئقههك  يكع سههي  لعههم لعقسههكتقك  لعقمقمههدف )
م و ل هههالذل   ك هه  ميهههق   قكممدههك  لعق كاظههه  المدههكل  قههه      تههذك لعقههه لا  مسهه

م اا قرو تذك ل  الذل  ا   لعق لا  لعردكام   لعمالرمه  اه  لعيله  سهما   قده  ف يهكعد لو 
يسههههي  لعمتهههه ال  لعسههههامق  لعمهههه  مشههههد تك لعقههههكعم الههههم اكاهههه  لن ههههق ف قهههه  اقال مهههه  

 .  مقفالام   لن م ك م 
 هههههكو لعردكاههههه   لعمهههههال  الهههههم لنتههههه ل   مقمقههههه   يههههه  سمكسههههه  اكالههههه  اههههه  ق

 (:ٕٔلآلمم )
 مهههههههكر  لتههههههكا  هههههك     قي اهههههم مي ههههه   قا  هههههك  لعيمئههههه  لعمالرمههههه  ن ليهههههكا  لعهههههم  لٔ

ق مله  لع دهك ن  ذعهك ن  لعق ك ها  قس  عمك   ل م ك هك  ذل  لع هل  قه 
لعمالرمه   لعردكامهه  مقاه     ممهه اا اه   ارهها قه  ق ههكو  عهما قهه  لعققاه  ااكممدههك 

 .ق   يو  د   ل  في    الم  
مفسمههههها تمئههههههه  اكاهههههل  ماههههه   ع مدههههههك  هه  مهههههههك   لسقهههههه  رم هههكذ لعدهههالال   لن لاف  لٕ

اقلمهههك  لعم سههههمو لع دقههه ن  م يفهههه     ميقدهههه  لعهههم تههههذك لعدمئههه  يم  مهههه  قسههههكال  
لعققههو لعقشههماك قهه  ق ملهه  لع دههك  لعقكقهه   لع ك هه  ذل  لع ههل  يهه  لاف لعيمئهه  

دكامهههه   لعق كاظههههه  المدههههكن اقههههك م يفههههه     ممهههه عم اكاهههه  لعقسههههه  عمك  لعمالرمهههه   لعر
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ق ملههه  لع دهههك  لعقق مههه  يكعيمئههه  لعمالرمههه   لعقمقلدههه  يدهههك قههه   ههه و لعم سهههمو قههه 
  لعردكام ل

م اما  دكد اك م ق  لعقكقلم  عاكا  لع دك  لعقس  ع  اه   قكمه  لعيمئه  لعمالرمه   لٖ
 ك هههههمم  اههههه  ق ههههههكر   لعردكامههههه   لعمقامههههه  يدهههههكن  سههههه   مميهههههق  ذعهههههك   م

لعق كاظه  الهم لعمهال   لن لاف لعيمئهك  لعردكامهه   لعمالرمه   لعم تهمت لعققال ه   الهه م 
 .لآلركا  ال م لعمكامخن ليكا  لعم ق كر  ا م    اام  قمق  ف

مقههههههدمد ا ليهههههت لعمقهههههك   يهههههم  لع دهههههك  لرم ك مههههه   لعق لمههههه  ذل  لع هههههل  يم  مهههههذ  لٗ
 .(ٕٕ) لعسمكسك  لعقمقلد  يكعردكا   لعمال 

 الرقــابة الغــذائيـة.
 ضمان الصحة العامة والسالمة 

مم    لعق لت  ق  لع ا ق     ميق  ع   رسام   رذم    م   ق مه ف سه لذ 
مم شالذ لنرذم  ق  لعقمك ا لعق لم     م ك ع تك ا  لعقتكامن  م مهك  لع هكا لعهم    

اههه ل ك يتامدههه   هههه م  مشهههقا ل يكعردههه   لعتقف م ههه  قهههه     رهههذلذتم  ههه  مهههم م يههههماك  لن 
 سههلمق ل مااا لع دههكد لعقالهه  يقال يهه  لع هه     لعسهه ق   دهه  ك ع قكمهه  لعقسههمدلك 
ا  ق كو س ق  لنرذمه   قالاهكف لن ه و لع ه م   لع ه  فن  مسهقم عل  ه و الهم 
لامال    ع  يكاميكاك تمئ  اكعقم  ا  ق كو سه ق  لنرذمه لل  لعقد ه   اه  لعم قمه  

يئهه  لعقهه لا   م  مددههك   هه  مهه اما لع هه قك  لر مقكامهه  اكع هه   ل مقكامهه  م ظههمم  مق
 لعمقلههمم  لعسههاك   ااكمهه  لعشههيك  ل اههذعك لشههكا  لعق ظقههك   لعق لرمههو لع  عمهه   ك هه  

يفسهههههمالمم م  لعم قمههههه  لر مقكامههههه  لعهههههم مدههههه مم لع ههههه قك   مت ماتهههههك  (ٖٕ)امقهههههك ممقلهههههو 
 .(24) م  مردك عق لاي  قمتليك  لع د ت يك يك  لعقالف
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 : التخطيط االجتماعي
ق  لعي مد  لعد و ل   ق  لع ق ي  ل  ماه   ت هكك م قمه   ل مقكامه    ك  ه  
    ل  ما   ت كك ا م  قسيد  ل  قكمقا  لعم تمت لر مقكا  ل  لع تهت لعم ق مه  
لر مقكامهه   لر م ههك م  ل ادهه  قسهه  ع  اهه  لعارمهها قهه  لع تههت عمهه   مهه قاا لراتههك 

ل لعههذو ل ههي  امقههك (ٕ٘)   ل  قههكمقا  يههكعم تمت لر مقههكا قههالههم متهه ا   قهه  لعق م
يق ق  لتم اا   الهم لر مقهك   لعهذو م  هص عه  لع السهك  لر مقكامه  اه  لع  قه  
لر مقكامههه   لر مقهههك   لر را ي ع  مهههك  هههدل ايمهههال قههه  لتمقكقدهههك ل  لرتمقهههكم يم ظهههمم 

مهههه  اكع هههه    لعمقلههههمم  مقيئهههه  لعقهههه لا   م  مددههههك قهههه  ل ههههو مهههه اما لع هههه قك  لر مقكا
ق هكو م تهمت لعااكمه    لرساك   ااكم  لعشيك   يكعارم ق  لتقم  ذعهك     هك اه 

قهه  لعققهها   ل  م تههمت لعقهه لا  لعيشهام  تهه  ق ك عهه  عم  مهه  ل ممك ههك   للر مقكامه 
لعق ظق  ق  لعقكعقم   ه و امهاف دق مه  ققم ه  ن ته  لع مهاف لعمه  مفتمدهكلعم تمت  ته  

 يف م هههههههكاا   م تهههههههمت لعقههههههه لا  لعيشهههههههام  مق ههههههه  لسكسهههههههك م  مههههههه  سههههههه   اههههههه  لعقهههههههك ف 
 ل(ٕٙ)عققكع  لعقتل ي    و اماف لع ت لا ل    امك  ل

 التنمية االقتصادية ومقوماتها:
ل  لعم قمهه  لر م ههك م  تههه  اقلمهه   دهههو لر م ههك  لعدهه ق  قههه   كعهه  لعم لههه  

 ل(ٕٚ)قمد ملعم  كع  لعمد م ل  ت  اقلم  لر مدكو ق  لع ي  لر مقكا  لع
  ت ك ري  ل   شما لعم ا ف لق ا ق دك :

ل ر ه ل  لعدمهك ف اه  قم سهت   هو لع ها  لعمه  مقمقه  المدهك اق شها علم قمه  لر م هك م  
تههههه  ملهههههك لعدمهههههك ف لعق هههههك ي   لعقاميههههه  الهههههم م ههههه م  لر هههههم ر  لعدمالمههههه  

 كئ ف ل لعقد   ف يدكلعدمك ف لعق ك ي  علمد م  لعفما ا  لسكعم  لر مك  لعس
رك مك هه رمقاه  لعده و يهك  لر م هك  لعده ق   ه    هو قا له  لعم قمه  لر م هك م  لر لذل 

 ل ي   لعم قم  لر م ك م   قتك تيمقمك عدذل لعق مق  ل
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ركعرههههك هههههه م هههه  لعم ا هههه  يههههم  لعم قمهههه  لر م ههههك م   يههههم  ق دهههه م لعم يهههها لعفايهههه   ر   
كك م قمه  ل م هك م  اقلم لاده  ت ه لامسك  لع يكاف لعفايم   ه  مهم     ل  ماه  

لع لهههت يهههم  تهههذم  لعق دههه قم   ل ل لعهههم ارمههها قههه  لعقشهههكاو لع ك ههه   (ٕٛ)ل ل
 يمقام  لعم قم   قمتليكمدك  قد قكمدك ل

 يف م هههكا ل  يهههالقج لر ههه   لر م هههك و اههه  لعقهههالو ما ههه  لعهههم اهههكقلم  
  ه   لعهه  ت يههكعارم الههم لعديهكمك لعسمكسههم  ل لعرهك   تهه   (ٜٕ)قدقهم  لر و تهه  لعماامهد

ق  م    لرامقك  الم  يشاو ايما ا  ي لم  اد  لعمسهقم ك  اق ه ا لسكسه  سهكتم 
ي ههه اف قيكشهههاف ل  رمههها قيكشهههاف اههه  اقلمههه  لعم قمههه  لر م هههك م  ل ل  ل ههه  لعق ك هههها 

 لرسكسم  ا  ا  اقلم  لر قكذ ت  م  م  لسل   لعم قم  ل
 : ا علم قم  لر مقكام  لر م ك ملتم لعق ك 

 ل (ٖٓ)    لو لعدكا ف لع  كام  علق مق ه ر اف   كام  ل اقلم  لعم  مٔ
 ه لام ك  قسم ل لعمالام لعا سقكع  ي     لعقد م لرسكس  عققلم  لعم  م  لٕ
هه  لو لرتكا لعق ئم عققلم  لعم ه م  ل  رسهمديكو لعق مقه  علره اف لع ه كام   ماه   ٖ

ر مقكامه  لعق هك ي  عققلمه  لعم ه م   ته  تذل لرتكا ق ئم ق   م  لعمفمال  ل
 مفمال  سمكسم   ل مقكام  يقك امدك لعدمم  لعسل ك ل

 هه ل ممكا لسل   لعم قم  لو لر ممكايم    ل لعس و  لعم تمت لعشكقو لٗ
 ل مههال ريهه  قهه  م دمههو لرسههمد و لعسمكسهه   لر م ههك و ر هه  شههات لسكسهه  

ق مدههك الههم ق لا تههك لعتيمقمهه  ن ر  سههم اهه  مدهه م لعهه  و  مت اتههك قهه   هه و اههات تم
 ق  ل  لعم قم  لر م ك م  ممتل  مفممال ا  لعسلت  لعسمكسم  لعدكئق  ل
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 اهم المشاكل التخطيط لتنمية الموارد البشرية :
ههه لعم قمهه  لع دمدمهه  ماقهه  لعههم  س كسههمف و لعقهه لا  لعيشههام   لعقك مهه  قهه  ل ههو مهه اما ٔ

 لعق لع  ت لع ام  ع قم  لاهال  لعق مقه   (ٖٔ)مم  لعققولعفذلذ  لعردكا   لعمقللع      
 يفت ا  لع م   لع ئ   لع  ا ل لعتيد  ل

هه سكا   لعرا ف لع  تم  اه  لعهي   لعقايمه  الهم ل ه ل  لام هك  اه  قسهم مك  لعه  و ٕ
 لر ل  لعم قم  لع دمدم  عم م    ل

يكعم  همو  لعشهق و لع دقهم  هه ا م       لعيمك ك  لع دق  عم تمت لعق لا  لعيشام   ٖ
 يكع  لرههه  لعققيافمقكقهههك اههه  لع يههه  لعدهههكئم  يك م هههكاا م م لاالعققل قهههك  لع  مدههه  

 ل (ٕٖ) لع  م  
 هه  ت كك قق  ك  ا  لعم امو يم  ق كع  لعق شفف  لعد ل م  لع ا قم  لٗ
ههههه  هههق يك  ممقلهههو اههه  لعم سهههمو يهههم  لعدههه ل لعقكقلههه   يهههم  لر شهههت  لر هههال عم قمههه  ٘

 عد ل لعقكقل  اكر ممكا  لعمقمم   لعم ام  لل
هههه اهه م   هه   ق ههكتمم لر لافلعقلقمهه  لع  مرهه  ادمههكا لر لذ ققهه ر  لع هه  ف لعشههكقل    ٙ

 ل (ٖٖ)عال   لعقكعم  ع اقكو لر لام  لعق د م لعقي   الم لسكا ل
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 :املقرتحات
 دك ااهه  ي ههكذ الههم قههك مدهه م قهه  لعققاهه  مدهه مم يقههت لر مال ههك  لعمهه  قهه  شههف

اقكعم  لعق لا  لعيشام  عإلسهدكم يشهاو  ارها اه  اقلمه  لعم قمه   لع قه ن  م دمهو لعم دمه  
 لع م  علد ل لعقكقل نيشاو  مم لاو ق  قمتليك  لعم قم ل

 م ظمم ل مدكو لعد ل لعقكقل  يد    و قشال  ل م و لعم لد  ا  س و لعققول -
 مت لعد ل لعقكقل  لايت سمكس  لعم تمت ل  قكئ  ق  سمكسك  م ت -
يهههها اف  لههههو اههههاص اقههههو ق م هههه  عإلاهههه ل  لعقم  هههه     مهههه  و سهههه و لعققههههو اهههه   -

 لعقسمديو لعدام   ق كاي  لعمشفمو لعدكقش   لعيتكع  لعقد ق ل
لعققهو الهم م سهم  لعده اف لرسهممقكيم  علدتهك  لعقه ظم  لعق همج  مسهدمو لعه   و لعمه   -

دلع  لعق لئول   لن
دهه م يم قمهه  لعققل قههك  اهه    يههك  لعققههو  لعققههكو  مههد   ل شههكذ قاكمهه  مشههفمو عم -

يدك لعق سس  يي    شا لعققل قك  ا    يك  لعققهو  سه و لعققهو اه  ن يده   
م سههمو لعمشهههفمو امقهههك يم دهههكن قههه  لعمفامهه  الهههم لعق كمههه  يق يههه   لعيمك هههك  لع ك ههه  

 ي  م لعققكع   ق شالمدك لعاقم  لع  ام   لعدمالم ل
  م تمت لعد ل لعقكقل  ن ملك لعققلم  لعق ظقه  لعقسهمقاف لعمه  مهمم لعمفام  الم اقلم -

اهه  تامددههك   ههها  مدهه ما قهه لا  لعق مقههه  قهه  لعدهه ل لعيشهههام ن رههم م هه م  تهههذك 
لعدهههه ل رسههههمف عدك    م  مددههههك    م دمقدههههك يههههم  لعدتكاههههك  لر م ههههك م  لعق مل هههه  

يههه   يد ههه  ي لسهههت  تمئههه  قاادمههه ن  م ههه     مهههمم تهههذل  ادهههك  ع تههه  ق ههه  ف   ل
م دمههو  تهه ل  ل م ههك م   ل مقكامهه  ق هه  ف اهه     هها   هه  ققاهه   يف ههو مال هه  

 ل مقكام   ل م ك م ل
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 اهلىامش:
                                                   

 امههههه الك اههههه  لع فالامههههه  ( لعههههه ام ا ايههههه ل اتههههه و ن لعسهههههاك   لعم قمههههه  لعيشهههههام  ن ٔ)
 ن لع كقق  لعلي ك م للعيشام 

لعدمئههه  لعقكقههه   ٔٔا مههه  لعقههه    -( لعم قمههه  لر م هههك م  اههه  لعقهههكعمٕٔٓٓك  )( اقهههٕ)
 لٕٔع سمق قك  ص 

 ٗٚٔلعق  ا لعسكيون ص  (ٖ)
 ن لع ت  لع ت م  علمقلمم عل قم  ل ٕٕٓٓمداما ق ظق  لعم  سم   (ٗ)
 ٓٛ-ٜٚٔلعق  ا لعسكيون ص  (٘)
لعدمئههه  لعقكقههه   ٔٔ   ا مههه  لعقههه -( لعم قمههه  لر م هههك م  اههه  لعقهههكعمٕٔٓٓاقهههك  ) (ٙ)

 ع سمق قك ل
ل  ل ق قهههه  م سهههه   يهههه  قلهههه   ن لعمتهههه ما لعمايهههه و ي هههه  ق شهههه ا الههههم ق  هههه :   (ٚ)

http://www.almualem.net 
 ٜٜلعق  ا لعسكيون ص  (ٛ)
 http://www.rezgar.comلع ام ا ق ت م ق ق  لعقي ل لعا او  (ٜ)
 لع ت  لع ت م  علمقلمم عل قم نل -(ٕٕٓٓ دلاف لعمايم   لعمقلمم ) (ٓٔ)
لم كتههههك    مهههه ف اهههه  الههههم لر مقههههك  ن م امهههها قمشههههمو تههههكال رقيهههه ا ما قهههه    (ٔٔ)

 لٖٓٔنصٕٔٓٓ لل سك  ق ق  لع س   ق ا   ليف ل  
   ل م ك  لعم قم  ق ش ا الم ق    :ليالتمم لعفالمي   ي   ا (ٕٔ)

www.saudiinfocus.com 
 ٔٛاقك  ن   ا لعق  ان ص  (ٖٔ)
 ل  ل ق ق  م س   ي  قل   ن لعمت ما لعماي و ي   ق ش ا الم ق   : (ٗٔ)
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لعدمئهه  لعقكقهه   ٔٔقهه   ا مهه  لع -( لعم قمهه  لر م ههك م  اهه  لعقههكعمٕٔٓٓاقههك  ) (٘ٔ)
 ٔٚع سمق قك لص 

 http://www.rezgar.comلع ام ا ق ت م ق ق  لعقي ل لعا او  (ٙٔ)
 ٔٓٔلعق  ا لعسكيون ص  (ٚٔ)
(  اههه  لعم قمهه  لعيشهههام  ٙ(  السهههك  اهه  لعمايمههه   لعردكاهه  )ٜٜٛٔاقههكان  كقهه  ) (ٛٔ)

 ٗٚص  لعدكتافل  -اايم  علتيكا   لع شا -سمديو مقلمم لعق
( يا هههههكقج  السهههههك  ٕٓٓٓ مسهههههك   )-ٜٜٜٔ/ٜٜٛٔ -مدامههههها لعم قمههههه  لعيشهههههام  (ٜٔ)

 لعم قم ل
 http://www.rezgar.comلع ام ا ق ت م ق ق  لعقي ل لعا او  (ٕٓ)
 ٕٛٔلعق  ا لعسكيون ص  (ٕٔ)
 لع ام ا ق ت م ق ق  لعقي ل لعا اون ق  ا سكيو( ٕٕ)
لعههه ام ا ق ههها ا ق قههه    لم ههه  ن لعسمكسههه  لر مقكامههه   لعم تهههمت اههه  لعقهههكعم  (ٖٕ)

 ل  ٖٜٕنص ٜٙٛٔلعركع  نالم  لر ل  ه  كقق  لرسا  ام  نس   
مههه  امكيهه  لعقههالف لعقايمهه ن يم ههم  نلرقههم لعقم هه ف هههه لعل  هه  لر م ههك م   لر مقكا( ٕٗ)

 ل ٕٔنص ٕ٘ٓٓعفاي  لسمك لرسا لليما   ه عي ك ن س   
( لعهه ام ا ق هها ا ق قههه    لم هه  ن امههك   لعسمكسههه  لر مقكامهه   لعم تههمت اههه  ٕ٘)

 ل ٖٜٕص  ٜٙٛٔلعقكعم لعركع ن   لا لعققاا  لع كققم   س   لعتي  
ققهه  ( دمهه  ق مهها لايهه و نلعم تههمت  لعمتهه ما لر لاون قك سههمما ل لاف اكقهه  ن لع كٕٙ)

 لٓٗنص  ٜٕٓٓلرا  م  لعتيق  لر عم نس   
ن لر م هك و ن  لا لع ديه  لعقايمه  ( لعام ا اقا ق   لع م  نلعم قم   لعم تمتٕٚ)

 لٕٛٓن ٕٜٚٔن س    ٜٗٚيما   ص   
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م تهههههمت لر م ههههههك ون ق ههههه ا سههههههكيون نلعم قمهههههه   لعلعامههههه ا اقهههههها ق ههههه  لع م ( ٕٛ)
 لٕٓٔص

ع ققمههههههه  لعقال مههههههه  علي ههههههه    لع السهههههههك  (  السهههههههك  اال مههههههه  ن ق لههههههه  م ههههههه اتك لٜٕ)
 ل ٔٙن ص ٕٚٓٓلرسمالمم م  ن لعق   لعسكي  ن 

لر م هههك و ن ق ههه ا سههههكيو ن  ( لعامههه ا اقههها ق ههه  لعههه م  نلعم قمهههه   لعم تهههمتٖٓ)
 لٕٚٔص

( لعههه ام ا م مهههم اهههكمد لع ههه ل  نلعقهههالف  لعم قمههه  اههه  لعرقك م هههك  ن لعا مههه  لعق لههه  ٖٔ)
 ل ٕٚٔن ص ٕٜٛٔلر و ن 

 ل ٗ٘  ق ما لاي و نلعم تمت  لعمت ما لر لاون  ق  ا سكيو انص ( دمٕٖ)
( لعهههه ام ا مقدهههه   لعسههههم   لعااههههكا    ل لسههههق ا ل  لعظ مههههاو ن لر لاف لع ا قمههههه  ٖٖ)

 ل ٖٕنص ٜٜٜٔن ٔ لعم قم  لت 
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 املصادر واملراجع:
   هه ليالتمم لعفالمي   ي   ا  ل م ك  لعم قم  ق ش ا الم ق    : ٔ

www.saudiinfocus.com 
ه لم كتك    م ف ا  الم لر مقك  ن م اما قمشهمو تهكال رقيه ا ما قه    لل سهك  ٕ

 ل ٕٔٓٓق ق  لع س   ق ا   ليف ل  
( يا ههههكقج  السهههههك  ٕٓٓٓ مسههههك   )-ٜٜٜٔ/ٜٜٛٔ -ههههههه  مدامهههها لعم قمهههه  لعيشههههام   ٖ

 لعم قم ل
هههههههه    السههههههك  اال مهههههه  ن ق لهههههه  م هههههه اتك لع ققمهههههه  لعقال مهههههه  علي هههههه    لع السههههههك   ٗ

 لٕٚٓٓلرسمالمم م  ن لعق   لعسكي  ن 
هه لعامه ا اقها ق ه  لعه م  نلعم قمه   لعم تهمت لر م هك و ن  لا لع ديه  لعقايمه  ن  ٘

 ل ٕٜٚٔن س    ٜٗٚيما   ص   
ن ن  ام الك ا  لع فالامه  لعيشهام  ام هه لع ام ا اي ل ات و ن لعساك   لعم قم  لعيش ٙ

 لع كقق  لعلي ك م ل
(  اههه  لعم قمههه  لعيشهههام  ٙ(  السهههك  اههه  لعمايمههه   لعردكاههه  )ٜٜٛٔههههه اقهههكان  كقههه  ) ٚ

 لعدكتافل -اايم  علتيكا   لع شا - مقلمم لعقسمديو
(  السهك  اه  لعمايمه  لعق مققمه    اه  لعم قمه  لعيشهام   مقلهمم ٜٜٜٔههه اقها اسه و) ٛ

 لعدكتافل -اايم  علتيكا   لع شا -قسمديولع
هه لع ام ا اقا ق   لع م  نلعم قم   لعم تهمت لر م هك و ن  لا لع ديه  لعقايمه  ن  ٜ

 ل ٕٜٚٔن س    ٜٗٚيما   ص   
هههه امكيههك  لعقههالف لعقايمهه ن يم ههم  نلرقههم لعقم هه ف هههه لعل  هه  لر م ههك م   لر مقكامهه   ٓٔ

 ل ٕ٘ٓٓ ك ن س   عفاي  لسمك لرسا لليما   ه عي
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لعدمئههه   ٔٔا مههه  لعقههه    -( لعم قمههه  لر م هههك م  اههه  لعقهههكعمٕٔٓٓههههه عيههه ن اقهههك  ) ٔٔ
 لعقكق  ع سمق قك  ل

ههههه لعههه ام ا ق ههها ا ق قههه    لم ههه  ن لعسمكسههه  لر مقكامههه   لعم تهههمت اههه  لعقهههكعم  ٕٔ
 ل ٜٙٛٔلعركع  نالم  لر ل  ه  كقق  لرسا  ام  نس   

 ي   ق ش ا الم ق   :  ي  قل   ن عمت ما لعماي و هه لع ام الق ق  م س ٖٔ
http://www.almualem.net 

 http://www.rezgar.comهه لع ام ا ق ت م ق ق  لعقي ل لعا او  ٗٔ
 لع ت  لع ت م  علمقلمم عل قم ل -(ٕٕٓٓمقلمم )هه  دلاف لعمايم   لع ٘ٔ
ههههه لعههه ام ا م مهههم اهههكمد لع ههه ل  نلعقهههالف  لعم قمههه  اههه  لعرقك م هههك  ن لعا مههه  لعق لههه   ٙٔ

 ل ٕٜٛٔلر و ن 
 مهههههاو  لر لاف لع ا قمههههه  ههههههه لعههههه ام ا مقدههههه   لعسهههههم   لعااهههههكا     لسهههههق ا ل  لعظ ٚٔ

 ل ٖٕنص ٜٜٜٔن ٔت  ل لعم قم 
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ABSTRACT 
The last decade of the previous century witnessed 

affirming the concepts of the development and everlasting 

development for their big importance in different sciences in  

particular, social  sciences  which aim  at improve  the living 

standard of  the individual society . 
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  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  636 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 فاعلية استخذام خرائط املفاهين يف اكتساب طلبة 
 املرحلة الرابعة

 هفاهين طرائق التذريس العاهة يف هعاهذ إعذاد املعلوني
 حمد الجبوري م. م. بهجت ذهاب  م . م. ربد حدن رطا الله وكاع

 ماجدتير طرائق تدريس  ماجدتير طرائق تدريس

 ملخص البحث
ا مع هررررد د ررررداد اامع مرررر   لررررر      ا جرررررت درالررررا االيررررث اايرررر ا    رررر    لرررر

الررداداخ ارررال  ااممرر ه خ  ررر  اةدلرر ب   لررا اامري ررا اارالعرررا ممرر ه خ  رالرر  اادررردر س 
ااع مررا  رر  مع هررد د ررداد اامع مرر  لت مدم ررت ااديررم خ اادجر لرر  لمجمررم د   دجررر ل د   
مأارررض برر ل ات ماادلرر ر لعررددت مالرردادمت ااعد ررد مرر  ااملرر لت ا ييرر ل ا ا ررر  

عررررل   ررر  ادررر لو االيرررثت مة ارررت   رررل أرلررره  ربررر  ت درررخ اادي ررر  ما ررر  مأ  ررررت ااد
اااد لو دمم  اامج م ه اادجر ل ا األما  ماا  ا ا     اامجمم ا اابر ل ات مدرخ  رر  

 اااد لو    االيث لدمي تت مةدلت اادمي  ت ماام دري ت.
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 أهمية البحث:
ا يرا  ر  مجر ت اادرل را ماادع ر خ  ش د ااع اخ د مرًا   م ً  مدةامامج رً  ةل ررًا مل

 رالرر  اادررردر س   رر  م رر  مررر  دد  لررل اامارر هو اادرالررر ا مااملرردمض ااع مررر    لررداداخل
 ت اادرلم ررا ادعز رررز مدرلرر ف اامعر ررراااد ا ررر  الررداداخمد ل ررر  ا ر رر ت ااررردع خ م ت ا   لررا

 ادض اا  لا.
 ي رررث دم رررت ااممررر ه خ ميرررردة لاررر ه أد   رررخا ممم ديرررلت ي ررررث  ررررض ااة  رررر مرررر 
اام دم   ل ادرل ا ماادع  خ د  أيد أهخ األهدال اادر   ال ر  أ  ددةرد     ر  اامدللر ت 
اادرلم رررا  ررر  دررردر س ماد رررل اامرررماد اادرالررر ا مماد رررل اامرايرررتت هرررم دع رررخ ااممررر ه خت 

 رالررر   الررداداخماةاارر  ارررض ااة  ررر مرر  اامع مرر   اا  ررر مررده    م ا ررً  ملا يررا  رر  
ل ما لررررلً  معدمررررد    رررر  ذارررره   رررر  ااالرررررة اررررد  خ أم اادرررردر ست   ررررخ  دلعررررم  مرررر   رمارررر

امررر ذج دع  م رررا  د مرررات مهرررذا  عرررمد لررر لً    ررر  ملررردمض اا  لرررا  الرررداداخد ررررا  خ  ررر  
مابرع  اامار هو  مبعل   م خ ا مم ه خ لشةت ج دت م مة  أ  اعزم هذا ااا رت دار 

مر دة  ر   ررح اابرعل ماا هرد د رداد اامع مر   مدرل  االادي ص  ر  مع م  اادرال ا
دار   مر دة  رالر  اادردر س ااع مرا  برً   ر  اا   را مر  دردر ساادرال ات م دخ معر ا 

مدرلرر   مرر  ا ررر االاديرر ص  اامررذةمرة لدة  ررل ا دمرر د ا دارات ااع مررا  رر  اامع هررد
دردر س مر دة  رالر  اادردر س ااع مرات  بر   ر  دهمر ت   لرا أم االادي ص اا ر ب ا

  دة  رال  ااددر س ااع ما.اامع هد    ااِجد ماادمايت مه م
م   اام ت اارذد ال ا  رت مر  أهم را  رالر  اادردر س ااد   د را دال أ  الرداداخ 

 د درلمد  د  ةم  أ بت.لام ذج يد  ا    ااددر س  مة  أ   عمد    ا  لع م   رال 
م ررد ااد رررت  ارررال  ااممرر ه خل ةما رر   ر  ررا ددر لرر ا مد ا ررا ليررر ا  رر     

 ل لً  دا  ا ر ا أمزلت    اادع خ ذد اامعا .مايدت مه  دلداد أ
 مل ذا يدد اال يث مشة ا االيث    االدات اآلد :

هررت أ  ارررال  ااممرر ه خ أ بررت مرر  اا ر  ررا ااد   د ررا  رر  درردر س مرر دة  رالرر  
 ااددر س ااع ما؟
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 أهمية البحث واحلاجة إليه: 
مرررر  جم رررره دلررررع  اادرل ررررا اايد  ررررا دارررر  دام ررررا اامرررررد دام ررررا شرررر م ا مدة م ررررا 

ااجماارررب اارمي رررا مااع   رررا مااجلرررد ا ماالجدم   رررا مااجم ا رررا لي رررث ال    ررر  ج ارررب 
  رر  دام ررا مدزاررا ل اشررممت ماادة مررتت ملمرر  أ  ااعم  ررا اادع  م ررا هرر  أداة  ت  رر   اررر

اادرل ررا   ررر  ملرررع  مع رررد  د  رررب معر رررا ة ررل  يررردث ااررردع خ مة رررل  رررردل  لعم  ررر ت 
ممر  ااير  اام رمل   ر  هرذع اامعر را ألا ر  دمةر   ت ااامم ااجلرم  ماااملر  ماامعر ر

اامرررل   مرر  دا رر خ  م  ررا اارردع خ   رر  ايررم  عررزز ااامررم اامعر رر  م عمررت   رر  د ررم ر 
 .ل1 شاي ا مدة  لا

ما ررذا أاررذت اادرالرر ت د رردخ لرر ااماي  اااملرر ا ا مرردع خ ل  دلرر رع أيررد ااعا يررر 
مرر دة اادع  م را مدة م رر  ا   لررا األل لر ا  رر  اامم رل اادع  مرر ت دذ لرعت دارر  د رم ر اا

ليلب دمة ا د خ مالدعداداد خ ل دل اام  ل ا ل   اااير لص ااشاير ا ا مردع خ مر  
ي رررث أدت هرررذع اادرالررر ت داررر   تج ررا مايررر لص اامم رررل اادع  مررر  مررر  ج رررا أاررررض

ممرردادع أ  اامما ررل  ت  ررمر مم ررمخ مرر   عرررل ل لررخ  اادم  ررت لرر   اا ر  ررا مااللرردعدادل
لرت أ  ااردع خ  يردث اد جررا  تلرت هر  ااملردماا اامي ردة  رر   م  را ااردع خااددر لر ا ا 

اادم  رررت لررر   اال لرررا اادع  م رررا لمررر     ررر  مررر  ماررر هو م رالررر  دررردر س ممررردرس مملررر لت 
دارة مدرلرررر ا مرررر  ج ررررا ملرررر   ااايرررر لص ماالررررم ت ااشايرررر ا ا   لررررا مرررر  ج ررررا  ما 

 .ل2 أارض
   ماامدرلرررر   ل رررردل ةمررر  ي  ررررت  رالررر  اادرررردر س مألررر ا لل ل هدمرررر خ االررر ي 

ي ررث دشررةت  تد م رهرر  لمرر   ي رر  أهرردا    اادرلم ررا ماادع  م ررا لل يررر م ررت مأ ررت ج ررد
 رال  ااددر س  يب  م  ا اادع خ ماادع  خ ملدما   ال  مة  ا ت اام دة اادرالر ا دار  
اا  لررررا لشررررةت مررررا خت ةمرررر   عر  رررر   ز دررررم ل لررررل  دلرررردراد ج ا اادرررردر س هرررر  الررررداداخ 

امل لت اامد يا ل ر  ا م    ادي    األهردال اامرجرمة   ر  أ برت مجرل ا مة ا  ت ما
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أم ألررر ا ب  تممةررر ت لمعاررر  دا ررر   رالررر  مع ارررا امع اجرررا مشرررة ا أم مل شرررر م مرررا مررر 
 .ل3  م  ا ادي    هدل مع  

ي ررث دشررةت ااممرر ه خ    رردة أل لرر ا ا رردع خ ماادع رر خ   رر  االا ررا اامعر  ررا ا رر  
اادررردر س م رررر  االدج هررر ت اايد  ررررا اادررر  دع رررر  دمرًا مهررر  مرررر  األدمات اام مرررا  رررر  

د ج ل ررً  ألا رر  دررددد داررر   رررح األلررل ا ذات ااع  ررا لمع ممررر ت أم ل  ارر ت مع اررا مررر  
أجت جع    ذات معا ت ةم  دعمت     دا  خ اامع مم ت اامدل  ارا مديرا م   ما  بر ح 

 تل4   لررت دادج رر  أ برر ً ماررذاه   رر  ال دم ررت اامعر ررا   رر تااع  ررا اامدل داررا   مرر  ل ا مرر 
مألهم ررا دع ررخ اامم ررمخ أاررذ اامرلررم  مااماديررم  ل رالرر  اادرردر س  دا ماما رر  ل اليررث 
ماادي  ت م  ي ث معا ه  مديا م   مة م ا ددر ل   مهرخ  ر  ذاره  لي رم   ر  أ برت 

 .ل5 ادام  اا رال  ماألل ا ب ااد   مة  ا مدرس الد
االدجرررر ع م  رررر  لررررل ت اام رررر ت ال   ررررد   رررررت امرررر ذج دع  م ررررا ة  رررررة  رررر  هررررذا 

ااييرر أامررمذج ج ا رل االلررد رال  ماامرمذج ة مزمرر  ر اا   لر  ماامررمذج م ررت مدالررم  
ماادر   ردخ دا ما ر   ر  االيرث  تمه  ارال  ااممر ه خ تاا   ل  ما ر ا أمزلت االلد رال ا

ارررررال  ااممرررر ه خ ة ر  ررررا ددر لرررر ا مد ا ررررا ليررررر ا  ررررد  لرررر  د  الررررداداخد   تاايرررر ا 
 امدع م       اةدل ب مم ه خ  رال  ااددر س ااع ما.ا

م رض أمزلت لل  هار ه دمازارً  لر    ر  را دا ر خ مر دة ااممبرمة م ر  را دا ر خ 
م مدرررر   ررر  ا ر درررل أ  االا رررا ت األشرررا ص ا معر رررا  ررر    رررما خ  لا رررد خ اامعر  ررررال

خ مي ررر ل  مأ ةررر ر دذ أا ررر  ديدرررمد   ررر  ممررر ه  تااع   رررا ا مدعرررر خ ما مرررا دا  مرررررً  هرم ررر ً 
 .ل6   لدا     ملدمض   تا م  ااعممم ا مااشممت

م مةرر  دعر ررل ارررال  ااممرر ه خ   رر  أا رر  رلررمخ دا    ررا درردت   رر  ااع  ررا 
مهرذع  تل   اامم ه خ مهر  دير مت أ  دعةرس اادا ر خ ااممر ه م  امررة مر   ررمة اامعر را

ت االعرررد اامايرررد هررر  ماااررررال  ذا تاارلرررمخ  مةررر  أ  دةرررم  ذات لعرررد مايرررد أم لعرررد  
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مهر  دع ر  دم ر ً  أما رً   تمجمم ر ت أم  رمالخ مر  ااممر ه خ دم رت أ  دةرًم  ا رً  رألر  ً 
ممررر  ا ي رررا أاررررض دجمررره  تا دا ررر خ ااممررر ه م  امررررة مررر   ررررمة اامعر رررا أم جرررزه مارررل

ماررذاه دلررمد ملدرجررا  تااارررال   ا ل ررا االعررد   مزا رر  ةررت مرر  األلعرر د اارألرر ا ماأل   ررا
ةمرر  دا رر  دشررجه اامدع مرر     رر   تل7   ررت ااع  رر ت لرر   ااممرر ه خ دم رر ً  د مرر ً أةلررر لدم

مدع ر خ  تاالاد  ت مااديمت م  اايمر  األيرخ ا ممر ه خ دار  ااردع خ اا ر دل  ذد اامعار ل
اامدع خ ة ل  دع خ م لذت ج دع لعا  ا   ج د اارمال  ل   ااممر ه خ ااجد ردة مد ره اادر  

 شررةت لا ررا  م ررا ا ممرر ه خ ارردض اامرردع خ ماادرر  دجعررت اارردع خ مأ   رر  ذارره مرر   ت مد ة رر 
مة ا را ا د ل ر   ر  اامما رل ااجد ردة ي رث  مةر   رده   ر  را  تااجد د أة رر لر ماا ما 

ةمرررر   مةرررر   تمدل لرررر ا دلرررر ت ديبرررر ر اارررردرس مددرررر له ااممبررررم  ت اامعرمبررررا   ررررل
مررر   ًمةرررر   تلررر خا  ررر دة ما ررر  ا ما  شرررا لرررر   اامدع مررر   ممع م رررخ ملررر   اامدع مرررر   أام

مذارررره اد رررم خ مرررر   عر ررررل اامدع مرررم   رررر  يررر اد  االررررده  رررر   تالررردادام   ا د ررررم خ أ بررر ً 
 .ل8 ااددر س مااللدمرار   ل

 -ممم  لل   مة  أ  ايدد أهم ا االيث لم     :
ارررال  ااممرر ه خ ة ر  ررا ددر لرر ا مد ا ررا ليررر ا  ررد  ررد ر د ج لررً   رر   الررداداخد   -1

مادي ررر   ررر  هررذا مررر  ملررردمض  تالررر  اادررردر س ااع مررااةدلرر ب اا  لرررا اممرر ه خ  ر 
 ااديي ت. 

ي جررا مدللرر ت ا  ررداد اادرلررمد اللررداداخ  رالرر  مامرر ذج يد  ررا مما رر  ارررال   -2
 اامم ه خ   داد ج ت م  اامع م   اامده    م ا ً .

ارردرة اادرالرر ت ملا يررا ارررال  ااممرر ه خ اادرر  دليررث  رر  دييرر ت   لررا مع هررد  -3
 دة  رال  ااددر س ااع ما.د داد اامع م      م 
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 هدف البحث:
اررال  ااممر ه خ  ر  اةدلر ب  الرداداخ  دل االيث ااي ا  دا  معر ا      ا 

 .ر س ااع ماامم ه خ  رال  اادد مع هد د داد اامع م  ت-  لا اامري ا اارالعا
 فرضيات البحث:

 الفرضية الرئيسة:
اامجمررررررم د   ال دمجرررررد  رررررررم  ذات دالارررررا دييرررررر ل ا لرررررر   مدملررررر  درجرررررر ت 

 اادجر ل د   ممدمل  درج ت اامجمم ا ااب ل ا.
 الفرضية الثانية:

ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر ل را 
 األما  ممدمل  درج ت اامجمم ا ااب ل ا.

  الفرضية الثالثة: 
ل را ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر 

 اا  ا ا ممدمل  درج ت اامجمم ا ااب ل ا.
 الفرضية الرابعة:

ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر ل را 
 األما  ممدمل  درج ت اامجمم ا اادجر ل ا اا  ا ا. 

 حدود البحث:
   دير االيث ااي ا     :

   مع د األم     داد اامع م  .  لا اامري ا اارالعا /  لخ اا  ا االاة  ز ا   -1
 ةد ب  رال  ااددر س ااع ما اام رر ا مري ا اارالعا. -2

 2010-2009  ا  م  ااع خ اادرال  ااميت اادرال  اا -3
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 مصطلحات البحث:
 خرائط المفاهيم:

للا ررر  أداة دم  ررت لا رررا اامعر ررا مدامرررا مرر  ممررر ه خ  تل1995مةررذاه  ر  ررر  ام رر ه   -
 .ل9 مردلا ليمر هرم ادردل  لع   ت ا دراب ا 

للا ررررر   ر  رررررا ادي  رررررت ااممررررر ه خ مااع  ررررر ت  تل1996م عر  ررررر  ااا   ررررر  م اررررررم   -
 .ل10 ل ا م 

  رر  أا رر  رلررمخ دا    ررا  ا ل ررا األلعرر دت دمبررد ااع  ررا  تل2001 ر  رر  ز دررم   -
اامدل لرر ا لرر   ممرر ه خ  رررة مرر   رررمة اامعر ررا مااممدرردة مرر  االارر ه ااممرر ه م  ا ررذا 

 .ل11 معر ااامرة م  اا
 التعريف اإلجرائي:

  ررر  أا رر   ر  رررا ددر لرر ا مد ا رررا ليررر ا   ررر  شررةت رلرررمخ     عر  رر  اال ي رر
أدمات رلرر    لررداداخدا    ررا هرم ررا دمبررد ااع  ررا لرر   ااممرر ه خ اامر  ررا ماارل لررا ل

 ما للا ا ر  اةدل ب   لا مع د د داد اامع م   امم ه خ  رال  ااددر س ااع ما.
 االكتساب:

 .ل12 أال دب  ا الدج لا جد دة     ر   اادع خ تل1988 ل    ت م ر  -
لت   رر  أاررل مرردض معر ررا اامرردع خ لمرر   م ررت اامم ررمخ مال  م  ررل 1990 ر ررل ااعمررر   -

م عررر او اامع ممررر ت ل ر  درررل  تمررر  اررر ت اادل هرررل داررر   ع ا ررر ت اامررردرس ماشررر   دل
 .ل13 تااا يا ا ًةم  ما   معا      ر   رل    لم  اد ل م  مع مم 

جرال ر   عر رل اال ي ر -  الررداداخللاررل  ردرة   لرا اامري را اارالعررا  ر    رخ ممعر را م    ما 
ممررررر ه خ  رالررررر  اادررررردر س ااع مرررررا لمجمرررررمة ااررررردرج ت اادررررر   ييررررر م      ررررر   ررررر  

 االادل ر ااديي   .
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 المفهوم:
لت للاررل  ةرررة أم يررمرة ذها ررا أم دم رر  ت ميررددة 1973ل  Goodم ر ررل جررمد   -

 ل14 ا لاألش  ه ماامم 
للارل  لر رة  ر  زمررة مر  األشر  ه أم اارمرمز أم اايرمادث  تل1993 ر رل اا   ر    -

جمعررت لعبرر   دارر  لعرر    رر  ألرر س ايرر لص مشرردرةا  مةرر  أ   شرر ر دا  رر  
 .ل15 ل لخ أم رمز مع  

لت للاررل  اررما   ةررم  مر  ة مررا أم  رردة ة مرر ت دارردرج ديدررل 2003 ر رل ااجلررمرد   -
ا ما ررررر اام د ررررا اادررر  دجمع رررر  ايرررر لص ميررررم ت مجمم رررا مرررر  األشرررر  ه اام د ررر
 ل16 مشدرةا دم زه     ا ره 

م عرل دجرال ً  للال اا مر  أم ااشر ه اارذد  ردت   ر  معار  معر   م رردل  لممبرمة  -
 م  ممبم  ت  رال  ااددر س ااع ما.

 اخللفية النظرية للبحث:
 أوزبل وخرائط المفاهيم:
ااردع خ  لرداداخارامس اامد رد   الل مايدًا م    م ه اAusubel م ت أمزلت  

اامعر      ي  اا مل دئ ااددر س مهم لذاه  دم  مه لرمارر لع  ر ه أهم را مرةز را 
م عررد أمزلررت ل ي ررً  اشرر ً  دذ أًاررل ااعد ررد مرر   تا عم  رر ت اامعر  ررا  رر  دا رر   اادرردر س

ة ةمرر   رردخ ا ر ررا مميرر ا  رر  ة م ررا دشررة ت اادراة ررب اامعر  ررا اامم ررد تااليررمث مااةدررب
مااشرررر ه  تةمرررر  شرررراص  ررررددا مرررر  ااد ل  رررر ت ا مم رلرررر ت اادرلم ررررا تايررررت اامشررررة ت

 Advanceاامم ررز ااررذد  دمررل أمزلررت اديررم خ اادرردر س هررم ااما مرر ت اامد دمررا  

Organizersةم   دخ أمزلت دل  مً       خ ااامس   ه  ر  مجر ت ااردع خ اا م ر   تل
م عدمرد ذاره  ر   ت م  ا اادرل را مهم  دةد     أهم ا ااعر  ااما خ    تذد اامعا 

  ااميردة اادر   ردخ دع م ر  درردل  اارد    ا الررات اادع  م را لي رث أ جمهرع   ر  ااددر له
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مهرذا االردلر   لرر   االا را اامعر  را ماامر دة ااجد ردة هرم مرر   تاردل  رً  مابريً  لمر   لرل   
اد ررد خ م رررض أمزلررت أ  هارر ه  ررر  د    تلMeaningful جعررت اامرر دة ذات معارر   
لت م  رل اامع ممر ت ااة  را ا مر دة Expositoryااللرد ل ا    تاامع مم ت ا مدع خ همر 
م رر  هررذا ال  تلDiscoveryماا  ا ررا اارردع خ االلدةشرر      تاامدع مررا لشررة    ااا رر ل 

 ع رر  اامرردع خ اامع ممرر ت اارل لررا ا مرر دة اامدع مررا لررت    ررب ماررل أ   ةدشررم   لاملررل 
 .ل17  ا اديد د مالدا ص اامع

ل االلرردم دة مرر  أ ةرر ر أمزلررت   مرر   دع رر  1986ةمرر  الررد  ة ام رر ه مجررم    
 تل ادع خ ذد اامعار   ر  د رم ر  ر  را ملدةررة  ر  اادردر س أال مهر   اررال  ااممر ه خل

ةشررل ااما  رر ت اامعر  ررا االرر ل ا ارردض اامرردع خ م رد مبرريما لررذاه ار  ررا ااممرر ه خ ا
ممرر   ررخ اادلةررد مرر  لرر ما اارردع خ لع رر دة لارر ه  تمل ادرر ا  ديرري ي   مدع  مررل لممجل رر 

 Learningااار  ررات م ررد ذةررر ام رر ه مجررم    رر  ةد ل مرر   دع ررخ ة ررل درردع خل  

how towليرما   مرا  ت خ ارال  ااممر ه خ ا   لرا\أال ال دمجد  ر  ا م    اد د تل 
د ررد خ أ  اا ررر  اارر  ث ااميرراما ليلررب اامرايررت اادرالرر ا دجمرره   رر  أ   لرردأ أماًل ل

لعررد  تمهررذع اام دمررا  مةرر  أ  دةررم   رر  يررمرة دعر ررل مل شررر ا مم ررمخ ت ةرررة اامم ررمخ
ذارررره  لرررر  د اامرررردرس   لدررررل   رررر  أ   رررررما لمبررررمح  ل عررررا دمر ااممرررر ه خ مااع  ررررا 

ةمررر  هررر   ررر  لا رررد خ اامعر  رررات مهرررذع ااا رررمة بررررمر ا ادع ررر خ اا  لرررا ة رررل  تل ا مررر 
ألل لررر ا مررر  اررررال  ااممررر ه خ هررر  أا ررر  د رررد م مةررر  أ  الررردادو أ  اامةررررة ا ت دع مرررم 

 .ل18  ر  ا ادي  ت اامم ه خ مااع  ا اا رم ا ل ا م 
د  األ ةررر ر اادررر   ررردم   أمزلرررت  ررر  ا ر درررل  ررر  ااررردع خ اامعر ررر  ذد اامعاررر  
اا   ررردة األل لررر ا ا يررر ة اام دريرررا اد رررد خ اررررال  ااممررر ه خ ملا يرررا األ ةررر ر ااررر  ث 

 اارل لا ااد ا ا:
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 ت  االا رررا اامعر  رررا ا مررردع خ دةرررم  ما مرررا ل ر  رررا مدل لررر ا هرم ررر ً : أاألولىىى 
 دلع رر   تي ررث دررا خ ااممرر ه خ مااع  رر ت األة ررر  ممم ررا مشررمماًل   رر   مررا هررذع االا ررا

اامم ه خ مااع   ت األ ت شمماًل ماألة ر ام  ات ماجد هذع اامةرة  ر  مم رمخ أمزلرت  ر  
اامع ممرر ت ااجد رردة ا الرً  مرر  دةررم   لمعار  أ  تلSubsumption م  را االارردراج  

   ل ا ا ردل   مااديا ل ديت اامم ه خ األة ر  ممم ا ماألة ر شمماًل.
  ررر  أ  ااممررر ه خ  ررر  االا رررا اامعر  رررا ا مررردع خ دابررره اعم  رررا دمررر  ز  :ثانيىىىا  

ل Inclusivenessي رررررث  ررررردخ أدراه  م  دررررر   مالرررررعد   مررررر  ااشرررررممت   تدررررردر ج 
ا دا لرررر  ت  رررر  األيررررداث ماألشرررر  ه ممعارررر  ذارررره أ  ل Specificityماادايررررص  

اامعا   يلد  م  ا ملدمرة  اردم   بر ل ا ممر ه خ أة رر اد جرا اةدلر ب  ع خ ذداامد
     ت جد دة.
: هرر  أ   م  را اادما رر  اادةر م   ديرردث  اردم  ددراه مم ررمم   أم أة ررر ثالثىا  

 .ل19 مردل    لع  ا جد دة ذات معا 
 مزايا خرائط المفاهيم:

ا ررررد أةرررردت ااعد ررررد مرررر  األدل رررر ت ماادرالرررر ت االرررر ل ا اادع رررر خ ماارررردع خ اارررررال  
 اامم ه خ مزا   م مالد  د دة ما  :

 دل  د     رل  اامم ه خ ااجد دة ل الا ا اامعر  ا ا مدع خ.  -1
 دل  د اامدع م      االيث    ااع   ت ل   اامم ه خ.  -2

 دزمد اامدع م   لم اص دا     مرًةز ام   دع ممع.  -3

دلررر  د   ررر  درررم  ر ماررر خ دع  مررر  جمررر    ألارررل  د  رررب اشررردراه اامدع مررر    ررر   -4
 .ل20 ديم خ ار  ا اامم مخ
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 ات خرائط المفاهيم:استخدام
   دا  خ ااميدمض مدل ل ل.الدادام     -1
    ةليد الدراد ج  ت ااددر س.الدادام -2

 .ل21 د م خ ااديي ت اادرال  اامعر      ةليد أدماتالدادام -3
 إجراءات البحث: 

 عينة البحث: -أوال  
لعرررد ييررررمت اامما  ررر ت اارلررررم ا مرررر   لرررخ درل ررررا ل ررررد لديد رررد مع ررررد األمرررر   

درخ دررد    أ رداد اا  لررا  ر  اامري ررا اارالعرا/  لررخ  ت  رداد اامع مرر   ألاررا  اادجرلررا
 تب تشرعب درالر ا  أ ا     ر     رلت مرمز 105مل ة  ردد اا  لرا   تاا  ا ا اة  ز ا

جل تم ررد اتاد رررت شررعلد   أ تبل  رر ب مشررعلا  جل   الرر تتجل   مررً  أ  شررعلد   أ
 مجمم د   دجر ل د   مشعلا  بل مجمم ا ب ل ا.

 التصميم التجريبي: -ثانيا  
 اامد  ر ااد له اامد  ر ااملد ت اامجمم ا

 دتدرس ل ر  ا ارال  اامم ه خ اادجر ل ا األما 
 دتدرس ل ر  ا ارال   اامم ه خ اادجر ل ا اا  ا ا اادل ر اةدل ب اامم ه خ االعدد

 دتدرس ل ا ر  ا ااد   د ا ااب ل ا
 الخطط التدريسية: –ثالثا  

درخ د رداد ا ر  ددر لر ا ددا لررب ماير لص اا  لرا مألر ا ب دع م رخ ممرا رر ة 
 مةم   لد : تمللاا اامرم  اامرد ا

اادرالرر ا مديد ررد ااممرر ه خ مدمز عرر    رر   رردد لرر   ت اارردرمس دررخ دي  ررت اامرر دة  -1
 ل درس.24ماال اة  دده   
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 دخ مبه ا   دمي   ا اةت مجمم ا     بمه ارال  اامم ه خ. -2

 االختبار التحصيمي: -رابعا  
درررخ   ررر خ اال ي ررر   لع رررداد جررردمت ااممايرررم ت  ااا ر رررا االادل ر رررالت لعرررد أ 

اادلررر ر ا  ررر س مرررردض  ا امررر دة االيررررثت أ رررد اال ي ررر  ماامر  رررديد رررد ااممررر ه خ اارل لرررا 
ل   ررررة مهررر  مررر  ارررمة االاد ررر ر مررر  مدعررردد 20م  مررر   ي رررث دًةررر تاةدلررر ب ااممررر ه خ

 مللرلعا لدالت اةت   رة.
 Logicalاايررررد  ااما  رررر    الررررداداخ ا دمررررد اال ي رررر  : صىىىىدخ االختبىىىىار -

Validityر  ي رث  ترر  تماارذد  شرمت اايرد  اا ر هرد ميرد  ااميدرمض ل    
مأجر رررت  تمجمم رررا مررر  ااالرررراه لعرررد دزم ررردهخ لممررر ه خ اامررر دة مررره   ررررات االادلررر ر

ريررر د خت ملرررذاه درررخ اادلةرررد مررر  يرررد لت ةمررر  أةررردع  لرررم رة اادعرررد  ت  ررر  برررمه م د
ل لل  االادل ر أة ر يد ً   ادم   مةر  مر  ا ارل   ر س مر  مبره االادلر ر 1989
     ل22 ا   لل

 الختبار:بيخ اتط
ل   الرً  مرر  ا رر   اررا 80 ر   رر    ارل الرد    ل مدامررا مر    لر  االادلر

 االيث  م  االادي ي ت األارضل ا ر  اادعرل     م     :
ل ي رررث split-half: الرررداداخ اال ي ررر    ر  رررا اادجزلرررا ااايرررم ا  ثبىىىات االختبىىىار-1

جرررزأت   ررررات االادلررر ر داررر  ايرررم    زمج ت ررررددل مدرررخ الرررداداخ مع مرررت اردلررر   
ل  رخ  تردت 0.69ل اللداراج االردل   ل   ااايرم  ت م رد ل رة  pearsonل رلم   

ل مهررم  لررر ت ج ررد ا ادلررر رت 0.82اا لرر ت لمع داررا جدمررر    ةرر   اا لررر ت ااا رر ل   
ل للال ااييمت     ادر لو مدلر م ا  ارد د ل ر  االادلر ر 1980ةم   راع  يمدا  

   مبررررم  اا رررررمل ما  رررر دة د ل  ررررل لعررررد  درررررة ميررررددة مما لررررلا   رررر  ااع اررررا املرررر
 .ل23 ذاد  
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: لعررررررد ديرررررري د دج لرررررر ت ااع اررررررا معامىىىىىىل صىىىىىىعوبة الفاىىىىىىرة و ىىىىىىدرتها التمييزيىىىىىىة-2
االلد    ا لع   ه درجد   مايل اإلج لا اايري يا ميرمرًا اإلج لرا ااا  لرا 
ماامدرمةات مدخ درد ل   دا زا ً ت  رخ يلرلت ا ج لر ت اايري يا اةرت   ررة   ر  يردع 

ااررررردا  ت م رررررد  ررررردت اام ررررررة م لمارررررا دذا دراميرررررت مع مرررررت  ررررر  اامجمرررررم د   ااع  ررررر  م 
%لت م اررد يلرر ب  ررمة دم  ررز ةررت   رررة مرر  اام رررات 80-%20يررعملد   مرر  لرر    

%ل   ررر  ا دلررر ر أ  اام ررررات اادررر  دل رررة  مد رررر  61-%30مجرررد أا ررر  ددررررامح لررر   
%ل  رررلة ر دعرردت ج ررردة مم لمارررات م ررد درررخ ديد رررد زمرر  ا ج لرررا يلرررب 30اادم  ز ررا  
 ل د   ا.45ا    ة     اامدمل 

 إجراءات تطبيخ التجربة
جل لرر امجمم د   تي ررث لررم ت ااشررعلد    أ 20/2/2010لرردأت اادجرلررا  رر  

م ررد دترلررت اامجمررم د   اادجرررر ل د    تمشررعلا  بل اامجمم ررا اابررر ل ا تاادجررر ل د  
 تمهر   ر را د ا را ليرر ا تل ر   ارال  اامم ه خ ةما    ر  ا يد  ا مماد رة ا ليرث

 مدرلت اامجمم ا ااب ل ا ل ا ر  ا ااد   د ا.
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 النتائج:
ُ
 عرض

  دخ  ر  اد لو االيث ااي ا  لما ه أرله  رب  ت مة آلد :  
 الفرضية الرئيسة: 

ايت     أارل ال دمجرد  ررم   تالادل ر ييا اامرب ا اارل لا مه  يمر ا
ملرر  درجرر ت ذات دالاررا دييرر ل ا لرر   مدملرر  درجرر ت اامجمررم د   اادجررر ل د   ممد

ي ررررث أ  رررررت ااادرررر لو مجررررمد  ررررر  ذد دالاررررا دييرررر ل ا  اررررد  تاامجمم ررررا اابرررر ل ا
 ل ملذاه در   اامرب ا اايمر ا م لمت االد  ا. مااجدمت  مبد ذاه.0.05ملدمض 

 دي  ت اادل    ل   اامج م ه اا  ث    االادل ر االعدد

مجممة  ميدر اادل   
 اامرلع ت

درجا 
 ااير ا

مدمل  
 اامرلع ت

اادااا  اا  ما اام ل ا
 ا يي ل ا

 ااجدما ا ااميلملا
ل   

 اامجمم  ت
 

1779.40 2 889.52 

 داال
داات  3.07 3.19

 278.17 103 28652.01 اامجمم  ت

 الفرضية الثانية:
ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر ل را 

م ررد أ  رررت ااادرر لو  رردخ مجررمد  رررم   تامجمم ررا اابرر ل ااألمارر  ممدملرر  درجرر ت ا
أل  اامررر  لرر   اامدملرر    أيرر ر مرر    مررا شرر م ا ااميلررملا.  تذات دالاررا دييرر ل ا
 مااجدمت  مبد ذاه:
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 ااعدد اامجمم ا
اامل  
 اايل ل 

اامر  ل   
 اامدمل   

  ما ش م ا 
 ااميلملا

 اادالاا

 66.67 31 1ت
0.87 6.791 

ا ر 
 67.54 37   دااا

 الفرضية الثالثة: 
ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر ل را 

م ررد أ  رررت ااادرر لو مجررمد  رررم  ذات  تاا  ا ررا ممدملرر  درجرر ت اامجمم ررا اابرر ل ا
أل  اامرر  لر   اامدملر    أةلرر مر    مرا شر م ا ااميلرملا ماير اد  تدالارا ديير ل ا
  ا اا  ا ا    ال تل. مااجدمت  مبد ذاه:اامجمم ا اادجر ل

 ااعدد اامجمم ا
اامل  
 اايل ل 

اامر  ل   
 اامدمل   

  ما ش م ا 
 ااميلملا

 اادالاا

 76.09 31 2ت
8.55 7.098 

دااا 
 67.54 37   ديي ل  ً 

 الفرضية الرابعة:
ال دمجد  ررم  ذات دالارا ديير ل ا لر   مدملر  درجر ت اامجمم را اادجر ل را 

م د أ  ررت ااادر لو  مجرمد  ررم   تما  ممدمل  درج ت اامجمم ا اادجر ل ا اا  ا ااأل
ذات دالارررررا دييررررر ل ا لررررر   مدملررررر  درجررررر ت اامجمم رررررا اادجر ل رررررا األماررررر    ررررر بل 
ماادجر ل رررررا اا  ا رررررا    الررررر تل أل  اامرررررر  لررررر   اامدملررررر    أةلرررررر مررررر    مرررررا شررررر م ا 

 ااميلملا. مااجدمت  مبد ذاه:
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اامل   ااعدد اامجمم ا
 اايل ل 

اامر  ل   
 اامدمل   

  ما ش م ا 
 ااميلملا

 اادالاا

 66.67 37 1ت
داال  7.09 9.42

 76.09 31 2ت ديي ل  ً 

 تفسير النتائج:
 دبرررد ممررر  لرررل   ررر   رررر  ااادررر لو ل ادالارررا اار م رررا لرررل  هاررر ه دلررر     ررر  

م د   اةدلرررررر ب اامجرررررر م ه اممرررررر ه خ  رالرررررر  اادرررررردر س ااع مررررررا ملا يررررررا لرررررر   اامجمرررررر
مةررررذاه  دبررررد لررررل  اامجمم ررررا اادجر ل ررررا اا  ا ررررا    الرررر تل هرررر   تجلتاادجررررر ل د    أ

اامدمم ررررا   رررر  اامجمم ررررا اادجر ل ررررا األمارررر    رررر بل  رررر  اةدلرررر ب ممرررر ه خ  رالرررر  
 مهذا  عا : ت ا ارال  اامم ه خ ااددر س ل ر 

 أ  اا  ال ت أة ر دم  ً  ممد لعا مه اا ر  ا م  راا ل ا  ب. -1
اامجمم ررا اادجر ل ررا اا  ا ررا ل اد ل  رر ت ااعم  ررا  رر  د ررداد ارررال  مم ه م ررا  اادررزاخ -2

 مهذا  ا   اارالا ماادا ه ااشد د   ا لدمرار    اادع خ ل ذع اا ر  ا. تا درمس

ل 1986 تمم  د دخ ارض أ  جزه مر  ادر لو االيرث مدم را مره مر  أةردع   رم 
 اردم   دمر  دلر مب دع ر م خ مره  لل  ديي ت اا  لا  ةرم  أ برت  ر  اامرماد اادرالر ا

 .ل24 دل مب دع م خ
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 التوصيات:
 رالرر  مامرر ذج يد  ررا  الررداداخبرررمرة اهدمرر خ مدللرر ت ا  ررداد اادرلررمد   رر   -1

    ااددر س.
اهدمررر خ مدرلررر  مررر دة  رالررر  اادررردر س ااع مرررا  ررر  د يررر ت اامةررررة األل لررر ا مررر   -2

  ر ا    األداه.ددر س هذع اام دة ةما    م  ا    ااد ل   أة ر مم  ه  ا

 رالرررر   الررررداداخاا  رررر خ لرررردمرات مة مررررا امع مرررر  اامرررردارس االلددال ررررا  رررر  ة م ررررا  -3
 ملا يا ار ج  اادمرات االر عا. تااددر س

اادلة ررررد   رررر  الررررداداخ ااممرررر ه خ ماادرة ررررز     رررر  أ ارررر ه دا رررر ه اارررردرمس مرررر   لررررت  -4
 اامع م   ماادرل  .

 ادلقرتحات:
 د    ب أم   ال تل.دجراه درالا مم   ا     مد  ر ماي -1
امررر ذج دع  م رررا أاررررض ة اما مررر ت اامد دمرررا أم   لرررداداخدجرررراه درالررر ت أاررررض ل -2

 أاممذج  م رت مدالم . 

 دجراه درال ت دعدمد    أدال   مع اجا اامرم  اامرد ا ل   اا  لا.  -3
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 اذلوامش:
                                                   

ت دار 1ا ر ررا ممم رلررات  -ااديررم خ اادع  مرر  ت1999ااي  ررات ميمررد ميمررمدت  ل1 
 .19اام لرة ا اشر ماادمز ه ماا ل  ات  م  ت ص

ت أ ررررر الررررداداخ ألرررر ا ب دع  م ررررا ميررررددة 2002اامةرررر ةت  لررررد يلرررر    رررر   ت  ل2 
لاررررال  ألررر ا ب ااررردع خ  ررر  اةدلررر ب   الررر ت اايرررل اااررر مس األدلررر  ا ممررر ه خ 

الررر ت اادرلم رررا ماااملررر ات رلررر اا م جلرررد ر ااد ر ا رررات اامع رررد ااعرلررر  ااعررر ا  ا در 
 .7ا ر ماشمرةت ل دادت ص

ت  ر اخ 2ت  2ت ديم خ اادردر س رد را ما مم راتمو2001ز دم ت يل  يل  ت  ل3 
 .279ااةدبت ص

ت دررردر س ممررر ه خ اا  رررا  1988لرررع دةت جرررمدت أيمررردت جمررر ت  ع رررمب اا ملرررلت  ل4 
ت دار جلرررررتت ل ررررررمتت 1  ااعرل رررررا ماار  بررررر  ت مااع رررررمخ ماادرل رررررا االجدم   رررررات

 .95ص
ت دار 3ت اار  برر  ت ما هج رر  مأيررمت ددر لرر  ت  1987ألررم ز اررات  ر ررد ة مررتت  ل5 

 .40اامر    ا اشر ماادمز هت  م  ت ص
ت أل لرر  ت  رر   رالرر  اادرردر س 1991ميمرردت دامد مرر هرت مج ررد م رردد ميمرردت  ل6 

 .25ااع مات دار اايةما ا  ل  ا ماااشرت اامميتت ص
ت ديررررررم خ اادرررررردر س رد ررررررا ما مم ررررررات ميرررررردر 2001م ت يلرررررر  يلرررررر  ت ز درررررر ل7 

 .652ل ل تص
(8) Novakت J.Dت1995 ت Concept mapping to facilitate teaching 

and learningت prospect vol:25تno:IتMarch.pp.79-80. 
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(9) Novakت J.Dت1995 ت Concept mapping to facilitate teaching 
and learningت prospect vol:25تno:IتMarch.p.79. 

ت درردر س ااع ررمخ  ررر  مرايررت اادع رر خ ااعررر خت دار 1996ااا   رر ت ا  ررت  ملرررلت  ل10 
 .324اا  خت دل ت ص

 .652ت ديم خ ااددر ست ميدر ل ل تص2001ز دم ت يل  يل  ت  ل11 
ت دار اارالرررررررد ااعرلررررررر ت 1ت معجرررررررخ ااع رررررررمخ اااملررررررر ات  1993   رررررررتت  ررررررر ارت  ل12 

 .12ل رمتتص
ت ةم ررررت درررر  مزت 1ت اامرررردع خ  رررر    ررررخ ااررررامس اادرلررررمدت  1990ااعمررررت لرررردرت  ل13 

 .202ااةم تتص
(14) Goodت canter. V. "Dictionary of adaction" New York: 

Magraw Hlllت1973 تp.124. 
ت درردر س ااممرر ه خ ذامررمذج ديررم خ دع رر خذت 1993اا   رر ت ميمررد جمررد    ررتت  ل15 

 .7دار األمتت أرلدت ص
ت أ رررر الرررداداخ أامررررمذج ج ا رررل اادع  مررر   رررر  2003مردت ل جرررت شرررر  بتااجلررر ل16 

اةدلررر ب مالررردل  ه ااممررر ه خ اال ديررر د ا اررردض  ررر ب اايرررل االررر دس األدلرررر ت 
رل اا م جلد ر ا ر ماشمرةت اامع رد ااعرلر  ااعر ا  ا درالر ت اادرلم را ماااملر ات 

 .14ل دادت ص
ااع مرررات ااميررردر لرررر ل ت ميمررردت دامد مررر هرت أل لررر  ت  ررر   رالرررر  اادررردر س  ل17 

 .25ص
ااا    ت ا  ت  مللت ددر س ااع مخ    مرايرت اادع ر خ ااعر خت ااميردر لر ل ت  ل18 

 .323ص
 .658ز دم ت يل  يل  ت ديم خ ااددر س ت ااميدر ل ل ت ص ل19 
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ت أ ررر درردر س ااممرر ه خ ااج را  ررا ل لررداداخ 2002اازل ررددت لرر هر يلرر    ررمت  ل20 
 ت اامعر رر  ارردض   الر ت اايررل ااارر مس ا  ررداددت اررال  ااممرر ه خ  رر  اادمبر

اامع د ااعرل  ااع ا  ا درال ت اادرلم را ماااملر ات رلر اا م جلرد ر ا رر ماشرمرةت 
 .24ل دادت ص

 .656ز دم ت يل  يل  ت ديم خ ااددر ست ااميدر اال ل ت ص ل21 
 ت2ت ملرررر دئ اا  رررر س مااد ررررم خ  رررر  اادرل ررررات  1989لررررم رةت  ز ررررزت م ارررررم ت  ل22 

 .110 م  ت دار اامةر ا اشر ماادمز هت ص
ت ل ررمتت دار 1أللرل ما ر  درلت  –ت د  ر خ ااردع خ 1980يمدا ت ميمد ز  دت  ل23 

 .54اام    ت ص
ت االلد  ت ا دراةر  م   درل ل الادلر ر اادرلرمد 1986 م ت  م  يل ت  ل24 

ات ة  ررررا ماادييرررر ت األةرررر د م   اررررد   لررررا ااج معررررا األردا ررررات ااج معررررا األردا رررر
 .24اادرل ات رل اا م جلد ر ا ر ماشمرةتص
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 ادلصادر
ت دار 3ت  الرياضيات مناهجهىا وأصىول تدريسىهات 1987ألم ز اات  ر د ة متت  -1

 اامر    ا اشر ماادمز هت  م  .
أثىىىر اسىىىتخدام أنمىىىواج جانيىىىي التعميمىىىي  ىىىي ت 2003ااجلرررمردت ل جرررت شررر  بت-2

ت ال تصىىادية لىىدب طىىفب الصىىف السىىادس األدبىىياكتسىىاب واسىىتبااء المفىىاهيم ا
رلرر اا م جلررد ر ا ررر ماشررمرةت اامع ررد ااعرلرر  ااعرر ا  ا درالرر ت اادرلم ررا ماااملرر ات 

 ل داد.
ت دار 1ت  نظريىة وممارسىة-التصىميم التعميمىيت 1999ااي  ات ميمد ميمرمدت  -3

 اام لرة ا اشر ماادمز ه ماا ل  ات  م  .
ت ل ررررمتت 1ت  أسسىىي ونظرياتىىي–تايىىيم الىىىتعمم  لت1980يمرردا ت ميمررد ز رر دت  -4

 دار اام    .
ت دار تىىىدريس العمىىىوم  ىىىي مراحىىىل التعمىىىيم العىىىامت 1996ااا   رر ت ا  رررت  ملرررلت -5

 اا  خت دل .
أثىىر تىىدريس المفىىاهيم الج را يىىة باسىىتخدام ت 2002اازل ررددت لرر هر يلرر    ررمت -6

ت لخىامس اإلعىداد خرائط المفىاهيم  ىي التفضىيل المعر ىي لىدب طالبىات الصىف ا
اامع ررد ااعرلرر  ااعرر ا  ا درالرر ت اادرلم ررا ماااملرر ات رلرر اا م جلررد ر ا ررر ماشررمرةت 

 ل داد.
ت  ر اخ 2ت  2تمروتصميم التدريس رؤية منظوميىةت 2001ز دم ت يل  يل  ت -7

 ااةدب.
تىىىدريس مفىىىاهيم الم ىىىة ت  1988لرررع دةت جرررمدت أيمررردت جمررر ت  ع رررمب اا ملرررلت -8

 ت دار جلتت ل رمت.1ت  العموم والتربية االجتماعيةالعربية والرياضيات و 



 
 

   

 

فارلية ادتخدام خرائط المفاهيم في  
 اكتداب طلبة المرحلة الرابعة

 حدن رطا الله ربد .م . م
 حمد م. م. بهجت ذهاب

  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  652 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                               

ت 2ت  مبىىادئ الايىىاس والتاىىويم  ىىي التربيىىةلت 1989لررم رةت  ز ررزت م ارررم ت  -9
  م  ت دار اامةر ا اشر ماادمز ه.

ذت تىدريس المفىاهيم منمىواج تصىميم تعمىيمت 1993اا    ت ميمد جمد    رتت -10
 دار األمتت أرلد.

 ت دار اارالد ااعرل ت ل رمت.1ت  عجم العموم النفسيةمت 1993   تت   ارت -11
ت ةم رررت دررر  مزت 1ت  المىىىتعمم  ىىىي عمىىىم الىىىنفس التربىىىو ت 1990ااعمررررت لررردرت -12

 ااةم ت.
االسىتافل اإلدراكىي وعف تىي باالختبىار التربىو  ت 1986 م ت  م  يل ت -13

ة  رررا  توالتحصىىىيل األكىىىاديمي عنىىىد طمبىىىة الجامعىىىة األردنيىىىة  الجامعىىىة األردنيىىىة
 اادرل ات رل اا م جلد ر ا ر ماشمرة.

أساسيات  ىي طرائىخ التىدريس ت 1991ميمدت دامد م هرت مج د م دد ميمدت -14
 ت دار اايةما ا  ل  ا ماااشرت اامميت.العامة

أثىىر اسىىتخدام أسىىاليب تعميميىىة محىىددة ت 2002اامةرر ةت  لررد يلرر    رر   ت -15
الصىىف الخىىامس األدبىىي لممفىىاهيم  بخىىرائط أسىىاليب الىىتعمم  ىىي اكتسىىاب طالبىىات

ت اامع ررد ااعرلرر  ااعرر ا  ا درالرر ت اادرلم ررا ماااملرر ات رلرر اا م جلررد ر التاريخيىىة
 ا ر ماشمرةت ل داد.

16- Goodت canter. V. "Dictionary of adaction" New York: 
Magraw Hlll1973 ت. 

17- Novakت J.Dت1995 ت Concept mapping to facilitate 
teaching and learning ت prospect vol:25تno:IتMarch. 
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Abstract 
The research studying takes place on the institutes students of 

the teachers' preparation (The using efficiency of the maps 

concepts in the students acquiring of the fourth stage: The 

concepts of the general learning methods in the institutes of 

the teachers' preparation). 

It represents the experimenting design in two groups with 

criterion one and after test. It has been used many statistics 

methods in order to know the results of the research. 

There are four suppositions, they have been known. And the 

second results show the out standing the first and the second 

groups on the criterion group. The results have been 

elaborately shown and the recommendations and 

suggestions have been written. 

 



 
 

 

 

 

   

 

ى ىالمحلوظىالنذرةىفيىاألخبارىاتجاهات
 الفضائوظىالدونىصالحىلقناة

ىمودىىطهىوادون.ىىم
  2013ىىىآذارىى(ى14)ىىددــطــالى

  062 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 اجتاهاث األخبار يف النشرة احملليت
 لقناة صالح الدين الفضائيت 

 دراسة حتليلية لنشرة الرئيسية ) السابعة ( مساء

 2112-1-31ولغاية  2112-1-2للمدة من 
ىمى.ىوادونىطهىمودى

ىقدمىاإلرالم/ىكلوظىاآلدابجامطظىتكروت/ى

 
ت  لتلففقيػػؼ لرػػت يػػي ا تلفزيويػػلف تليػػلـ لظػػتتؼ لػػ   ففرفػػؿ اػػب تلف ايػػ  لت   ػػ

إلػػذ كلػػؾ رػػف  تللظػػتتؼ ف لرػػد فػػ اؽ ت عػػ تف درػػتـ ت لػػيفف اقػػ  د ػػ   رػػف ل ػػتتؿ 
تالف ػػػتؿ تلهرتيي يػػػ  تلرزرػػػ  لتو ت ف ديريفػػػا اػػػب تلرهفرتػػػتف تلع يفػػػ   ت ف ػػػت  تل ػػػف 
تليضػػػػتتب لفهػػػػتلو  لزعػػػػ ل  لتلقيػػػػل  اضػػػػوم لػػػػف  ػػػػزلل  ت ف تتػػػػا لر ػػػػ   اػػػػب ت ػػػػفقت  

 يه ا اب رعيطزـ تلق يب لتل تي  . تلرتزلرتف لتالطوع لزذ رت
لفتػػ  ت   ػػت  د ت  لزفلت ػػؿ رػػد ت عػػ تف لر زػػت  ففتػػلف تال ط تلػػتف لف ػػتؿ 
تالفهتيتف. ل  ت  ) ػو  تلػ يف ا تليضػتتي  يػب   ػت  ل ت يػ  لترػ  لي ػف رف   ػ  
 ت   ػػت  لت زػػت فعػػتلؿ دف ف ػػتات تلق ػػلتف تلرف   ػػ  لف ػػتذ إلػػذ فطػػلي  إرتت تفزػػت 

فق ي ف لتال فعلتك لزذ تت    تل   هرتيي ي  اب ظؿ تلف ػتات تلرعرػلـ  ػيف تل   ي  لتل
 تلق لتف تليضتتي  تلت ت ي  لتلت  ي  .
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لف تلؿ تل تعف اب   ت فا رلضلع تفهتيتف ت   ػت  اػب تل  ػ   تلرعزيػ  لق ػت  
لزرػ    دراسة تحليلية لنشرر  الرييسرية ا السرة (ة س ءسرة  و  تل يف تليضػتتي  . 

 2112-1-31للغتي   2112-1-2رف 
 لت فضف ض ل   تل عف تلتزرب فق يـ تل عف إلذ فوف ر تعف

 ليع   تإلطت  تلر زهب لز عف ف األول هت  اب تلر عف
 دلال : ف تلؿ تل    تلفزيويل ب ف رتييفا ف لديريفا ف ل  تت ا . الثاني تلر عف

 تليضتتي  . درت فت يت  اق  ف تللف رف  ولا   أ  لفطل    ت   و  تل يف
ل ػػػ  فط  ػػػف اػػػب تلر عػػػف تلفتلػػػف إلػػػذ إهػػػ ت تف تل عػػػف اقػػػ  ل  ػػػب    ت ػػػ   تل  ت ػػػ  
تلري ت ي    ص ل  ت   تفهتيتف ت   ت  اػب   ػت   ػو  تلػ يف تليضػتتي  
ل ػلال إلػػذ ديػػـ تل فػػتتا تلري ت يػ  تلفػػب فل ػػؿ إليزػػت تل تعػف اػػب  عفػػا ل ػػفـ 

 تل عف  قتتر  رف تلر ت  .



 
 

 

 

 

   

 

ى ىالمحلوظىالنذرةىفيىاألخبارىاتجاهات
 الفضائوظىالدونىصالحىلقناة

ىمودىىطهىوادون.ىىم
  2013ىىىآذارىى(ى14)ىىددــطــالى

  060 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ادلبحث األول
 اطر  ادلهجي اإل

 مشكلة البحث واحلرجة أليه :  -أوال:
فقفضػػػب ت  ػػػلؿ تلتزريػػػ  ضػػػ ل   دف ال ف  ػػػأ اتػػػ   تل عػػػف تلتزرػػػب رػػػف اػػػ تغ 
عفػػػذ ال ي فزػػػب إلػػػذ اػػػ تغ لفأ ي ػػػت لزػػػذ كلػػػؾ اػػػأف تل ػػػر  تل تي ػػػي  تلفػػػب ففريػػػو  زػػػت 
تل عػػلف تلتزريػػ  كتف ر ػػتز  رعػػ    لاػػب عتهػػ  لزف ػػ ا لزػػت  تل  ت ػػ  لتلفعزيػػؿ رػػف 
هلت  زػػت تلرفتػػػ    ف لرػػف ي ػػػت اػػػأف  قطػػ  تل ػػػ   اػػب يػػػكت تل عػػػف تلتزرػػب يػػػب دع ػػػتت 

 ا1)تل تعف  لهل  ر تز  رتي   ي فقيزت رف  يف ل   ر توف
يػػي ا تلفزيويػػلف تليػػلـ لظػػتتؼ لػػ   ففرفػػؿ اػػب تلف ايػػ  لت   ػػت  لتلففقيػػؼ لرػػت 

رػػف ل ػػتتؿ إلػػذ كلػػؾ رػػف  تللظػػتتؼ ف لرػػد فػػ اؽ ت عػػ تف درػػتـ ت لػػيفف اقػػ  د ػػ   
تالف ػػػتؿ تلهرتيي يػػػ  تلرزرػػػ  لتو ت ف ديريفػػػا اػػػب تلرهفرتػػػتف تلع يفػػػ   ت ف ػػػت  تل ػػػف 
تليضػػػػتتب لفهػػػػتلو  لزعػػػػ ل  لتلقيػػػػل  اضػػػػوم لػػػػف  ػػػػزلل  ت ف تتػػػػا لر ػػػػ   اػػػػب ت ػػػػفقت  

 تلرتزلرتف لتالطوع لزذ رت يه ا اب رعيطزـ تلق يب لتل تي  .
ففتػػلف تال ط تلػػتف لف ػػتؿ لفتػػ  ت   ػػت  د ت  لزفلت ػػؿ رػػد ت عػػ تف لر زػػت  

تالفهتيتف. ل  ت  ) ػو  تلػ يف ا تليضػتتي  يػب   ػت  ل ت يػ  لترػ  لي ػف رف   ػ  
 ت   ػػت  لت زػػت فعػػتلؿ دف ف ػػتات تلق ػػلتف تلرف   ػػ  لف ػػتذ إلػػذ فطػػلي  إرتت تفزػػت 
تل   ي  لتلفق ي ف لتال فعلتك لزذ تت    تل   هرتيي ي  اب ظؿ تلف ػتات تلرعرػلـ  ػيف 

 ليضتتي  تلت ت ي  لتلت  ي  .تلق لتف ت
لف طزػػؽ ر ػػتز  تل عػػف تلعػػتلب رػػف تيريفػػ  رلضػػللا ات   ػػت  تل زػػت دعػػ   
لظتتؼ تالف تؿ تلهرتيي ا تلرزر  ف للف ط يقزت يفـ تلفػأفي  اػب تلػ دا تلتػتـ   ػل   
لترػػػػ  لتال ف ػػػػت  تللت ػػػػد لزق ػػػػلتف تليضػػػػتتي  ف وت  رػػػػف ديريػػػػ  ت   ػػػػت  لتاليفرػػػػتـ  زػػػػت 
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 فيػػػػت  ديػػػػـ تلرلتضػػػػيد تل ػػػػتل  تلفػػػػب ففضػػػػر زت تل  ػػػػ   تإل  ت يػػػػ   . لتلعػػػػ ص لزػػػػذ ت
 لفتلف ر تز  تل عف اب تل يتؿ تلفتلب  :ػ

: رػػتيب تفهتيػػتف لرلضػػللتف  ت   ػػت  تلفػػب ف تػػو لزيزػػت   ػػ   ت   ػػت   اػػب   ػػت  1
  و  تل يف تليضتتي  ؟ 

لتلعتهػػػػ   تترػػػػ  لزػػػػك  تل  ت ػػػػ  رػػػػف  ػػػػوؿ تلت ػػػػؼ لػػػػف تفهتيػػػػتف لرلتضػػػػيد 
 1  ت  اب   ت   و  تل يف تليضتتي  تال

 أهمية البحث  -ثرنير:
ففهزػػػذ ديريػػػ  تل عػػػف اػػػب تلت ػػػؼ لػػػف تفهتيػػػتف ت   ػػػت  رػػػف  ػػػوؿ تل  ػػػ   
تلرعزيػػ  تلرق رػػ  اػػب   ػػت   ػػو  تلػػ يف تليضػػتتي  لرلضػػللتفزت ف ليزػػـ تل ت  ػػيف اػػب 

ت   ػت   رهتؿ ت لوـ   تؿ لتـ ل  ل ت اب رهتؿ تلق لتف تليضػتتي  لفقػ يـ   ػ  
 ل يتغفزت 
 أهداف البحث -ثرلثر:

 تلت ؼ لف تفهتيتف ت   ت  اب   ت   و  تل يف تليضتتي  لرلضللتفزت  -:1
  ابعر: حدود البحث 

دف فع يػػػ  تل تعػػػف لرهػػػتالف تل عػػػف يتػػػ   طػػػل  رترزػػػ  لزرضػػػب اػػػب لرزيػػػ  
 ا2)تل عف تلتزرب لاؽ  طلتف رفتترز  لر  ق  

 -1– 2) لورػػت ب لز عػف ل ػ  تلرػ   تلرع ػل    ػػيف: يرفػ  تلرهػتؿ تتلورػت ب تلعػ  .1
 1ا  2112 – 1 – 31ا إلذ ) 2112

تلع  تلرتت ب: تف ك تل عف رف   ت   و  تل يف تليضتتي  رهتال رتت يػت ل ػ   ػتـ  .2
تل تعػػف اػػب  ػػيتؽ كلػػؾ  ر تهتػػ  رقػػ  تلق ػػت  لزع ػػلؿ لزػػذ تل يت ػػتف تلضػػ ل ي  
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زػػػذ ر ػػػفل  تل طػػػط لتلف  ػػػيؽ تلفػػػب ففتزػػػؽ  ػػػتل  ترا تلفػػػب فقػػػ رزت   ػػػتؿ لػػػتـ ل
 لتالفهتيتف تلتتر  .

تلعػػػػ  تلرلضػػػػللب :   ػػػػ   د  ػػػػت  تل ػػػػتل  تل ػػػػت ت  ر ػػػػت  لق ػػػػت   ػػػػو  تلػػػػ يف  .3
 1تليضتتي  
 حتديد ادلصطلحرت   -خرمسر :

: ل اػػا رتػػتلا)) يػػل ل ػػؼ دل فق يػػ    يػػؽ غيػػ  رفعيػػو لزعقػػتتؽ تلزترػػ  الخبررر .1
 ا3)علؿ لت ت  ه ي   فزـ تلق ت اا

ريػ  لزر ػتي  لؽ ))يل  فق ي  لف عت ف  دل ظػتي   ف تػ  كتف ديترت ل اا ر و 
اػػب تلفقػػت  تلر   ػػؿاا
. لتل تعػػف يفيػػؽ رػػد فت يػػؼ تل ػػي  رػػ ولؽ تل ػػا ي ػػ ـ  ا4)

 ر ي فا تل عفي  .
ترػػػت يتػػػ ؼ  ػػػز ب تل  ػػػػ  تلفزيويػػػل ب لزػػػذ ت ػػػا ))   ػػػػ  ايزرػػػب ي  ػػػأ اػػػب رل ػػػػد  .2

تلرعػ   لزػذ فلليػؼ  لت ط  ر  لب لطت ـ ف لي  ف لاب غ ا  تلفع ي  ي  ؼ 
تلييزـ اب عتل  إكت لـ يتف يقلـ  فللييا   ي ػا لي  ػص تلر ػفا لتػؿ   ػ  تلل ػف 

لتل تعػػف يفيػػؽ رػػد يػػكت تلفت يػػؼ  لر ت ػػ يف لػػا اػػب تلتػػ ض تإل  ػػت ااالتلرتػػتف ت
 1تل ا ي  ـ ر ي فا تل عفي  

دل تالفهػػػت : ل افػػػا تليتقػػػل ب )) ت ػػػا تلريػػػؿ  عػػػل فق ػػػؿ دل   ػػػك ت  ػػػيت  دل ت  ت   .3
ت يػػػ للهيتف دل ت  ػػػ تص دل ت   ػػػط ف دل فأيػػػب تليػػػ   دل ت ػػػفت ت   الف يفػػػت  

تل تعػػف يفيػػؽ رػػد  ا5) رفيػػ  رػػت اػػب رل ػػؼ رػػف رلت ػػؼف ايف ػػ ؼ ف ػػ ات رتي ػػت 
 1تلفت يؼ تل ا ي  ـ تلر ي   تل عفي 
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 سردسر: مهجج البحث..
زػػب ي تػػ  تل عػػف ل ػػييتم رػػف عيػػف  للػػاف ليػػل ي ػػف  ـ تلرػػ زا تلر ػػعب تلفعزي

تلػػػكا يفػػػي  ر ػػػ  د ت  تلل ػػػيز  تالف ػػػتلي  لتل  ػػػتل  تالف ػػػتلي  رتػػػتمف ل رػػػت ي  ػػػهـ رػػػد 
رفطز ػػػتف تل عػػػفر لي ػػػف ط اػػػب يػػػكت  تلرػػػ زا دف يتفيػػػب تل تعػػػف  تل يت ػػػتف تل ػػػ يع  
تللتضػػع  تلرػػكتل   اػػب تللفيقػػػ  ف  لف دف يعػػتلؿ تال ػػف فت  رػػػف تللفيقػػ ف يػػكت لي ػػػف   

تلػػػػػتف لت اػػػػػ ت  فظزػػػػػ   لضػػػػػل  اػػػػػب تفت تفزػػػػػت كلػػػػػؾ تلرػػػػػ زا لزػػػػػذ دف تفهتيػػػػػتف تلهر
عيزت لآ ت زت ل  لتفزت للت تفزتف اإكت فـ فعزيػؿ يػك  ت  لتفف اػتف كلػؾ يت ػؼ لػف  ل  

 ا6) تفهتيتف يك  تلهرتلتف
 الد اسرت السربقة  -سربعر :

يت ػػػػيف لزػػػػلتف تلطيػػػػؼ تله ػػػػل ا : ل  تل ػػػػ ترا تل يت ػػػػي  اػػػػب   ػػػػت   ػػػػو  تلػػػػ يف  .1
تل يت ػػػب :عتللػػػف يػػػك  تل  ت ػػػ  ل ػػػ  دط يػػػت تل ظ يػػػ  تليضػػػتتي  اػػػب   ػػػ  تلػػػللب 

لر تيهزت لد لتفزت ف رت اػ   ل  تل ػ ترا تل يت ػي  اػب   ػت   ػو  تلػ يف تليضػتتي  
اب     تلللب تل يت ب لزهرزل  لتلفت ؼ لزػذ   ػتتص تلقػتتريف لزػذ تل ػ ترا 

 اػػ  آ ت  تل يت ػي  اػػب تلق ػت  لتلفتػػ ؼ لزػذ تفهتيػػتف تل ػ ترا تل يت ػػي  لزق ػت  ف لرت
 .لتفهتيتف تلهرزل   تل  ترا تل يت ي 

ـ. يت ػػػػيف طػػػػا رل ػػػػذ :  لتلػػػػب فتػػػػ ض تل   ػػػػ  تإللوريػػػػ  لق ػػػػت   ػػػػو  تلػػػػ يف  .2
 :تليضتتي  : فل زف يك  تل  ت   إلذ  فيهفيف  تي يفيف

د ػت ف د ت  تل   ػ  رػف دلورػػب رعتاظػ   ػو  تلػ يف إلػػذ ضػتؼ لتضػ  اػػب  . د
 .تي رفت ت    ترا   ت   و  تل يف تليضت

 : ي ف تل  ت   تلري ت ي  لزذ لي   رف إلورب تلرعتاظ  إلذ . ب
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ضػػػػتؼ   ػػػت   ػػػو  تلػػػػ يف تليضػػػتتي  اػػػػب رهػػػتؿ تلف طػػػيط للػػػػ ـ لهػػػل   طػػػػ   أوالرررر
إلوريػػػػ   تهعػػػػ  ف فقػػػػػب  ر ػػػػفل  تل ػػػػ ترا تلرق رػػػػػ  لفعقػػػػؽ تلفيتلػػػػؿ لتلعضػػػػػل  

 .تلرطزلب ل   تلهرزل 
   ػو  تلػ يف لزفتػ ؼ لزػذ لػت تف ليت ي تؾ دا   ت   لزهرزل  رف   ؿ   ت  ثانيار

ر ػػػتي فا لز ػػػ ترا تلريضػػػز  ل يػػػا لت ل ػػػتف تلر ت ػػػ   ل فزػػػت  غيػػػ  فز يػػػ  ت يػػػ تؼ 
 1تلر ت  فعقيقزت رف عيف تلف ايا لتلفتزيـ 

 ادلبحث الثرن 
 اإلاطر  الهظري 

 اخلرب التلفزيون  مرهيته ، خصرئصه ، وأنواعه -أوال: 
 الخبر التمفزيوني لغة واصطالحا :

ل  ػػ  لغػػػ  لتعػػػ  ت   ػػػت  لت  ػػػ    تػػػكت لت  ػػػ    رت ػػػذ لت ػػػف  ت  تل ػػػيتؿ لػػػف ت
  ػػػ  لتػػػكت تلف  ػػػ  ل  ػػػ  ت رػػػ  لزرػػػا ف لتل  ػػػ  رػػػت دفػػػتؾ رػػػف   ػػػأ لرػػػف ف فعضػػػ   ف 

 ا7)لت       أ ف إك دف تل  أ تل    تل      أ ل      تكت
ي ػػػفطيد تلقػػػت ل دل تلهرزػػػل   ث: يػػػل فق يػػػ  لػػػف عػػػت  أمرررا الخبرررر اصرررطالحا

 ا8)تؿ تإللوـ دف ييزراف ليل تؿ ه ي  يزـ تت   ل   ررتف رف تل تتل ت
ا إلذ تلهزػتف ت   ػد ليػب  Newsلي ي  ر طز  د  ت   تلزغ  تال تزيوي  ) 

ا SOUTHا ل )تله ػػلب  Westا ل ) تلغػػ ب eastا ل )تل ػػ ؽ NORTH)تل ػػرتؿ 
زػتف ت   تػ  ل قػتع لت ع ؼ ت   ت  يك  تلرتل   لتزر  د  ػت   تال تزيويػ  فف ػلع اػب ه

 ا9)تلتتلـ لتلفب ف   اب ت   ت 
ا تل  ػػ  يػػل )رتزلرػػتف ع يفػػ  ف قػػؿ BBCلفتػػ ؼ ييتػػ  تإلكتلػػ  تل  يطت يػػ  )

 أرت ػػػ  لكرػػػ  لػػػف تعػػػ تف هت يػػػ  ديػػػت تػػػتف  للزػػػت لاػػػب دا رتػػػتف رػػػف تلتػػػتلـ ف فقػػػت ف 
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 رتزلرػػتف د ت ػػي  د ػػ    ليػػف  أرت ػػ  ل  ػػ  لهرتػػف لزػػذ  ػػتؿ   ػػ  ل ػػ  ت فيػػ ف 
للي  للتف  ل رػت رلتو ػ  ر ػط ت  تل  تاػد  يت ػب تل فوليػؽ فع يػ ا رػف   ػؿ  رلض

تل ػػعيييف تلرعفػػ ايف ف ففضػػر زت   ػػ   إ  ت يػػ    زػػت ررفتػػ  لرزرػػ  تل   زػػت فف ت ػػب 
هرزػل  تل  ػػ   رػف لهزػػا  ظػ   ػػعيي  ف لفقػػ ـ  رلضػللي  ل ل رػػت  ػلؼ رػػد ر تلػػت  

 ا11)رت ي ص تلكلؽ لر فليتف تلفع ي لزقت لف لتلقلتل   زيت  تإلكتل  تل  يطت ي  اي
ترت تل    تلفزييويل ب تلػكا يتػ  د ػتت لهػل  تل  رػ  تإل  ت يػ  اػب تلفزييويػلف 
ايق    ا تل    تلر رلع لتلر تب تلكا ي ف اػب رعطػتف تلفزيػتو تلر فزيػ  لي ػتؾ رػف 
يت اا  أ ا "     ايزرب ي  أ رف تلرل د  لت ػط  ر ػ لب لطػت ـ ف ػلي  ف لاػب غ اػ  

لفع يػػ  ي ػػ ؼ تلرعػػ   لزػػذ فلليػػؼ تليػػيزـ اػػب عتلػػ  تكت لػػـ يتػػف يقػػلـ  فللييػػ    ي ػػا ت
 ا11)لي  ص تلر فا لتؿ     تلل ف لتلرتتف تلر ت  يف لا اب تلت ض تإل  ت ا 

 قيم الخبر التميفزيوني 
 لتػػػب يت ػػػب تلعػػػ ف تلفزيويػػػل ب  يرػػػ  إ  ت يػػػ  ال ػػػ  دف ففػػػلا  ايػػػا لػػػ   رػػػف

 : ا12)ت في   تلت ت  
 (confect)الصراع  :1

إف تا  ػػوتع  ػػيف تل ػػتت تلرهرللػػتف لتلػػ لؿ يرتػػف تف يفيػػ  تيفرػػتـ تلرفزقػػب ال 
 ػػيرت دف تل ػػ تع يتف ػػب ديريػػ  رػػف ديريػػ  ت  ػػ تص تلرفػػل طيف ايػػا لفرػػ   تلػػ   دل 
رقللػػػا رت لاػػػا اػػػب غ اػػػ  تال  ػػػت  فقػػػلؿ تف تل ػػػ تع يفيػػػ  تاليفرػػػتـ تتفػػػ  رػػػف تلزػػػ ل  

  ر تتػػو تاليفرػػتـ تل تي ػػي  ل ػػ  تال  ػػتف لفلتهػػ  تل ػػ تع لتل ػػتي   اتل ػػ تع ي ػػتؿ تعػػ
اػب تل  ػػ  ير عػػ   للػت رػػف تلهتك يػػ  لعػب تال ػػفطوع لتل غ ػػ  اػب تالطػػوع لتلرت اػػ  
ليػػل  ػػ  ي ػػرؿ تلعػػلت ف تلي  يػػ  دل تل ػػ تع غيػػ  ع  ػػب  ػػيف تلػػ لؿ لي ػػتؾ تلػػلتف رػػف 

 تل  تع تالهفرتلب ف تل يتضب ف لتل  تع تإل  ت ب رد تلط يت 
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 (Prominence:الشهرة )2
لفت ػػب تل  ػػتطتف لتاللرػػتؿ تلر فزيػػ  تلفػػػب فقػػلـ  زػػت  هػػتؿ تل يت ػػ  لتل هػػػلـ 
لت ػػت  تل   ػػيتف ف ػػتؿ  يرػػ  لل  ػػ ت رزرػػت رػػف ل ت ػػ  تل  ػػ  تلػػكا ي ػػتؿ تيفرػػتـ 
تلرفزقػػب اتزرػػت تو ت ف  ػػػز   تل ػػ ص تلػػػكا يف تللػػا تل  ػػػ  وت ف تيريػػ  تل  ػػػ  لوت ف 

 ف .ا    تكتلف  لزذ تلرفزقيي
 (proximity: القرب )3

لتلرق ل   تلق ب تلهغ تاب لتلتتطيب لتل يتلللهب ف اتزرت تػتف تلعػ ف   ي ػت 
 رف تلرفزقب وت  تيفرترا  ا .

 (freshness( او الحالية )Newness: الجدة )4
تلهػػ   تل تلعتليػػ  اػػب تل  ػػ  فت ػػب ت ػػا رػػف تلضػػ ل ا تف يتػػلف تل  ػػ  ه يػػ ت 

 تف ف اػػػتل    يػػػل ت ػػػ ع رػػػت   رت ضػػػ  لزفزػػػؼ لتلي ػػػت   رت ػػػذ تف يتػػػلف رهت يػػػت لوعػػػ
  ره   ر ل   تلتف  زيز  لز  ل للا.

 (The Bizqrre: الغرابة ) 5
ليرفػؿ تلل ػػتتد لتلعػػلت ف غيػ  تلرأللاػػ  اػػب تلعيػػت  تلتت يػ  اػػتل    تلغ يػػب يػػل 

 تلكا رف تلغي  رفل د ع لفا للت ا يع ف لي يط  لزذ تيفرتـ هرزل  تال  ت  
لػػػؾ دف ي ػػػتؾ رهرللػػػ  رػػػف تلت ت ػػػ  تال ػػػ   تلفػػػب فهرػػػد  ػػػيف اضػػػو لػػػف ك

 رفطز تف تلري    لتلقيـ تال  ت ي  تلرفتت ؼ لزيزت لترت يأفب : 
تال ػػػػفر ت ي  : دا ت ػػػػفر ت  رفت تػػػػ  تل  ػػػػ  عفػػػػذ لػػػػل ت  يضػػػػف   هػػػػ  تيريفػػػػا  .د 

 ل ضت لف ض ترفا 
 ػ   تل ز ي  :  يؿ لت   تف تؿ      ز ب يتلف تتفػ  فيضػيو رػف تال  ػت  تلع .ب 

 لكلؾ تلف تال  ت  تل يت  فعظذ  ت   تت   رف ل ت   تلقير  تال  ت ي  

 
 

 

 

 

   

 

ى ىالمحلوظىالنذرةىفيىاألخبارىاتجاهات
 الفضائوظىالدونىصالحىلقناة

ىمودىىطهىوادون.ىىم
  2013ىىىآذارىى(ى14)ىىددــطــالى

  062 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

تلفػ    دل   ػ ي  تلعػ ف : ليػب ففتزػؽ  تلل ػف تلػك ي ػفغ  ا ل ػلع تلعػ ف   ػتؿ  .  
يف ت ػػب رػػد ل ػػف تلل ػػيز  تال  ت يػػ  ف اتزرػػت تت ػػف   هػػ  فػػ    تلعػػ ف ر ػػت زا 

  ا13)لف    تلل يز  وت  تعفرتؿ ف هيزا ل فا
 ألخبارالتمفزيونية أنواع ا

ي ػػػتؾ فق ػػػيرتف ل يػػػ     ػػػلتع ت   ػػػت  تلفزيويل يػػػ  ف فزػػػؼ  ػػػت فوؼ تلرتيػػػت  
 : ا14)تلكا فق ـ  ا تل    ليرتف تف يع   لز    ت  لتع ت في  

 : التقسيم بحسب نوع معالجة اإلخبارية ويقسم الخبر فيه إلى 1
د دل ف ػػػػلي  تل  ػػػ  تلرهػػػػ  : يػػػػل تل  ػػػػ  تلػػػػكا يقف ػػػػ  لزػػػػذ ف ػػػػهيؿ تلل ػػػػتت .د 

تلعػػلت ف دل  ػػ   تلرتزلرػػتف  لف تف يػػ لـ   زييػػ  رػػف تلرتزلرػػتف لتل يت ػػتف 
 لتلفيت يؿ

تل  ػػػ  تلري ػػػ  : يػػػل تل  ػػػ  تلرػػػ لـ   زييػػػ  رػػػف تلرتزلرػػػتف لتل يت ػػػتف تلفػػػب  .ب 
ف ػػ   فيت ػػيؿ تلعػػ ف د تػػت   ل الالفػػا تلر فزيػػ  لرػػف تلضػػ ل ا تال ف ػػت  إلػػذ 

    أا  ػتؿ رػف ت  ػتتؿ  دا تتفػب دف في   تل    ال يت ب دف يفضرف تل 
تل  ػػػػػ  دل هزػػػػػ   ظػػػػػػ   ات  تػػػػػك ييقػػػػػ  تل  ػػػػػػ   ػػػػػيا رػػػػػف ديػػػػػػـ  ػػػػػيتفا ليػػػػػػب 

 تلرلضللي 
: التقسرريم النررولي لمخبررر ) مررن حيررث الناحيررة التحريريررة ( ويت ررمن 2

 نولان هما 
تل  ػ  تل  ػػيط :   ػ  ي ػػؼ عت فػ    ػػيط  لتعػ   يػػ ل  عللزػت تل  ػػ  لفتػػلف  .د 

ي ػي  لرتتلهفػػا لفي ػي   ف ليػػل رتي ػرذ  تل  ػػ     ػي   ليػل يعفػػت  تلػذ هزػػ 
 تلق ي  تلكا يفريو  تل  تط 
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تل  ػػػ  تلر تػػػب : يعػػػتلؿ يػػػكت تل  ػػػ  تإلهت ػػػ  لزػػػذ رتظػػػـ د ػػػتز  تل ػػػعيب ف  .ب 
ليػػػػل رتي ػػػػرذ  ػػػػػتل    تلطليػػػػؿ تل   ػػػػ  تإل  ت يػػػػػ  تك يتطػػػػب عػػػػ فت رفتػػػػػ   

 ا15)تلهلت ب 
 : التقسيم الجغرافي لمخبر :3

رتػػػتف ل ػػػلع تل  ػػػ ف دا رػػػلطف تل  ػػػ  للزػػػذ يػػػكت  لرتيػػػت  يػػػكت تلفق ػػػيـ يػػػل
 ت  تت  ه   لليف رف لز   

د: ت   ػػت  تل ت زيػػ : ليػػب ت   ػػت  تلفػػب فقػػد  ت ػػؿ تلرهفرػػد تلػػكا ف ػػف ايػػا تلق ػػت  
 تلفزيويل ي 

ب:تال  ت  تل ت هي  : ليب ت   ت  تلفب فقػد  ػت   تلرهفرػد تلػكا ف ػف ايػا تلق ػت  
 تلفزيويل ي 

  ولي لمخبر : التقسيم المو 4
ي فتػػو تلػػذ رلضػػلع تل  ػػ  لرعفػػلت  ف از ػػتؾ تال  ػػت  تل يت ػػي  ف ت ف ػػت ي  ف 

 ل ت ي  ف  يتضي  .... تلخ 
 : التقسيم الزمني لمخبر 5

ليػػػكت تلفق ػػػيـ يقػػػلـ لزػػػذ ت ػػػتت تلل ػػػف تلػػػكا يقػػػد ايػػػا تلعػػػ ف لي ق ػػػـ تلػػػذ 
   ريف يرت :

 ػػؿ  رللػػ  ل للزػػت لرتػػتف د : د  ػػت  رفل تػػ  : ليػػب فزػػؾ تال  ػػت  تلفػػب يتزػػـ تلر ت
 ع لفزت 

ب: د  ت  غيػ  رفل تػ  : ليػب تال  ػت  تلفػب ال يتزػـ تلر ت ػؿ ايزػت  ػيتت لال يفل ػد 
 ا16)ع لفزت دا فتلف د  ت  تلريتهت  
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 : تقسيم الخبر لمى اساس المصدر 6
فق ػػػػـ تال  ػػػػت  لزػػػػذ ت ػػػػتت ط يتػػػػ  تلر ػػػػ   ف از ػػػػتؾ ت  ػػػػت  رػػػػف ر ػػػػت   

رػػػأ لك  رػػف ف ػػ ي  ر ػػتلؿ غتل ػػػت رػػتيفـ كتػػ    فػػػ ليـ   ػػري  دا كتف  ػػي   ت ل يػػ  
تل  ػػ  لفتطيػػا ر ػػ ت ي  تتفػػ  لتلفػػب ي قززػػت ر ت ػػؿ تل ر ػػ لب تل رلاػػ  تلق ػػت  تل فزػػؾ 
تلفػػػب يػػػفـ تلع ػػػلؿ لزيزػػػت رػػػف تللتػػػتالف تال  ػػػت  ف لي ػػػتؾ د  ػػػت  رػػػف ر ػػػت   غيػػػ  

 .ا17)      ري  يفـ تلع لؿ لزيزت ترت رف تا ت  تلتت ييف تل رف لت د تلع ف ر ت
 مصادر األخبار التمفزيونية 

ليػػػب تلهزػػػ  تلفػػػػب فع ػػػؿ رػػػػف  ولزػػػت تلل ػػػيز  تاللوريػػػػ  لزػػػذ تال  ػػػػت  ف 
ليتفرػػػ  تلفزييويػػػلف لزػػػذ ر ػػػت   رفتػػػ    لزع ػػػلؿ لزػػػذ تال  ػػػت  ل ػػػ  فتػػػلف ررتفزػػػ  
 لر ػػػت   ل ػػػتتؿ تإللػػػوـ ت  ػػػ   ف لر زػػػت لتػػػتالف ت   ػػػت  ف تلر ػػػ ل لف لتلر ت ػػػزلفف

تترػػ  ف لتلهرزػل  اضػػو لرػت ي يػػ    ػا تلفزييويػػلف رػف لتػػتالف ت   ػػت  لتلري  ػتف تل
 .ا18)تلر ل   لتلرعطتف تلفزيتوي  تإل زيري  لتال ف  ف ل  تتف ت اوـ تإل  ت ي  

 وتكون مصادر األخبار لمى النحو األتي :
 : لتتالف ت   ت  تلتتلري 1
 :   ت  تلرتزلرتف تل للي  تال ف  ف2
 ت  تلر ل   تلييزري : لتتالف ت   3
 : تلف ت ؿ تإل  ت ا تليلرب4
 : تلر  ل لف لتلر ت زلف5
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 جملة آداب الفراهيدي

 : وكاالت االنباء العالمية 1
لتتلػػ  تال  ػػت  يػػب تلزيتػػ  تلفػػب فف  ػػص اػػب فوليػػ  ل ػػتتؿ تاللػػوـ تلر فزيػػ  
لر زت تلفزيويلف  تال  ت  ف لفت  هزتو تاللوـ تالـ  تك فقلـ  هرد تال  ػت  رػف هريػد 

تلـ لرف تؿ رتتف  تلهرز  لفتي  فلويتزػت لزػذ تػؿ رتػتف رفتت ػ  رتػا  فوليػ  ت عت  تلت
 تال  ػػت  رػػت يرت زػػت رػػف فغطيػػ  تالعػػ تف لزػػذ ر ػػفل  تلتػػتلـ تزػػا لاػػب ت  ػػ  ل ػػف 

 .ا19)ررتف 
 : شبكة المعمومات الدولية ) االنترنت (2

لفتػػ  ر ػػػ  ت  تي ػػػيت رػػف ر ػػػت   تال  ػػػت  لتال ف  ػػف ل ػػػيز  ع يفػػػ  لولػػػوـ 
رتزلرتف في ا لظيي  تلوري  لزر ف تيف ايزت تلع ػلؿ لزػذ ر ػت   رف للػ  رػف لتل

تلرتزلرػتف اػب ر فزػؼ تلرهػػتالف لتلف   ػتف   ػل    ػػزز  لر ت ػ   لاػب دا ل ػػف 
لرتػػػتف رػػػف تلتػػػتلـ ف لي ػػػتؾ  ظػػػتـ   رػػػ  اػػػب تال ف  ػػػف  ػػػتص  تال  ػػػت  تك يػػػفـ تيػػػ تع 

 .ا21)تل  تتؿ تلتتر  لتل ت   لف    لفلوع  تال ف  ف 
 : وكاالت االنباء المصورة )الفيممية( 3

ليػب ل  ػ  رزػـ لر ػ   ت ت ػب رػف ر ػت   تال  ػت  تلفػب ف يػ    زػػت  لف 
غيػػػ   رػػػف ل ػػػتتؿ تاللػػػوـ تال ػػػ   للزػػػت تيريفزػػػت اػػػب تيػػػ ت  تلرػػػت   تال  ت يػػػ  تلر ػػػل   
لفغطب تالع تف تلتتلري  تلرزر  ف ترت في ا رزرػ  عيليػ  اػب فػ اؽ تلرػت   تال  ت يػ  
تك ف ػػل  يػػك  تللتػػتالف تيػػـ تالعػػ تف تلفػػب يرتػػف تف يتػػلف لزػػت  ػػ   لزػػذ ر ػػفل  
تلتػػتلـ تل فرفػػؿ تيفرترػػت  ت ػػت لػػ   تلر ػػتي يف ف ليرتػػف لتتلفػػت ت  ػػت  ايزريػػ  ف ػػيط  

ا visnwsلزػػػػػذ  ػػػػػػلؽ تال  ػػػػػػت  تلفزيويل يػػػػػ  لاػػػػػػب  لؿ تلتػػػػػػتلـ تلفتلػػػػػف يرػػػػػػت لتتلػػػػػػ  )
يطت يػػػػػػػ  ف اضػػػػػػػو لػػػػػػػف لتتلػػػػػػػ  ا رزتيػػػػػػػ  تر يتيػػػػػػػ     UDLTNتل  يطت يػػػػػػػ  للتتلػػػػػػػ  )

(SBC ا21)ا   ت  تلفزيويلف ت ر يتب. 
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 جملة آداب الفراهيدي

 : التبادل االخباري اليومي : 4
ليتػػ  تلف ػػػت ؿ تال  ػػت ا رػػػف ديػػـ تلر ػػػت   تلفػػب فتفرػػػ  لزيزػػت تلفزيويػػػلف ليػػػفـ 
كلؾ   تؿ ف تتب تل  يف تتف  رف رعط  ليل  رفت    تاك  يتػ ض تلفزيويػلف  لت ػطفزت 

تل ػػت هب رػػف فطػػل تف  يت ػػي  لت ف ػػت ي  لتهفرتليػػ  لزػػذ   ػػل   رػػتيه ا اػػب تلتػػتلـ
رتػػتف تلرويػػيف رػػف تلر ػػتي يف ليػػفـ  تػػ   طػػ ؽ ر زػػت تل ػػف تاللتف ل ػػب ل ػػ  تال رػػت  

 تل  تلي  تل   تتف تلرتيت ل ليؼ
لي ػػػػتؾ ييتػػػػتف لر ظرػػػػتف رف   ػػػػ   ف ػػػػت ؿ تل ػػػػ ترا تلفزيويل يػػػػ  ل ضػػػػر زت 

)تال فػػػ  ايويػػػلف ا لر ظرػػػتف فزييويل يػػػ  ت   ػػػت  رفػػػؿ ر ظرػػػ  )تليػػػل ايولفا  لر ظرػػػ  
 ل ي   لتفعت  إكتلتف تل لؿ تلت  ي  اب فل ت

ترػػت يػػفـ تلع ػػلؿ لزػػذ تإل  ػػت  لػػف ط يػػؽ تال ػػفرتع تل تإل  ػػتف لرفت تػػ  
رتف فػػػ  يػػػك  تلرعطػػػتف لتليضػػػتتيتف رػػػف د  ػػػت  لفعزػػػيوف لفتزيقػػػتف لكلػػػؾ رػػػف تهػػػؿ 

ف ت  د  ت يت ل  تتززت تإللوري  لفأفب ديريػ  كلػؾ رػف  ػ     تال فتت    زت اب فطلي  لت 
يػػك  تإلكتلػػتف اػػب تلل ػػلؿ تلػػذ ترػػتتف ل يػػ   ل  ػػ ل  ت يػػ   هػػ ت لفغطيػػ  ت عػػ تف 

 ا22)دلؿ  ألؿ 
 : المندوبون والمراسمون: 5

ليػػػـ رهرللػػػػ  رػػػػف تال ػػػػ تص تلػػػػكيف يترزػػػػلف اػػػػب هرػػػػد تال  ػػػػت  ليػػػػول لف 
 ػػػػزيف اػػػػب تل ػػػػت   لرػػػػف تلرعطػػػػ  تلفػػػػب يترزػػػػلف  زػػػػت ف تك ي ػػػػفقب تلفزيويػػػػلف رػػػػف تلر ت

تلر ػػػػ ل يف اػػػػب تلػػػػ ت ؿ لرػػػػف تلرلاػػػػ يف دا تلر تػػػػلفيف تل ت ػػػػيف رػػػػف   ػػػػؿ تلرعطػػػػ  
تلفزييويل يػ  لفغطيػػ  عػػ ف كا تيريػػ  اػب عػػتؿ لػػ ـ فػػلا  ر ت ػؿ تل ر ػػ لب اػػب رتػػتف 

 ا23)تلع ف 
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 جملة آداب الفراهيدي

 ادلبحث الثرلث
 إجراءات البحث

لغتيػػ   2/1/2112     ػػ تف د  ػػت  تل ػػتل  تل ػػت ت  ر ػػت ت لزيفػػ مجتمررا البحررث: -1
 ا      إ  ت ي   رت ؿ لتع   تؿ يلـ .31لتتف ل  يت )  31/1/2112

ا   ػ    31 تـ تل تعف  هتؿ لي    عفا يل رهفرتػا لتل ػتل) )  لينة المجتما : -2
ا   ػػ ت ف ففتزػػؽ  تل ػػػيلف تلرعزيػػ  لرعتاظػػ   ػػػو  261إ  ت يػػ  فعفػػلا لزػػػذ )

 تل يف .

 طريقة البحث : -3

 مجتما البحث ولينته  - أ
ؿ تل عػػػف تفهتيػػػتف تإل  ت يػػػ  لز ػػػيلف تلرعزيػػػ  لرعتاظػػػ   ػػػو  تلػػػ يف  يف ػػػتل 

اػب   ػت   ػو  تلػ يف  تليضػػتتي  اػب ضػل  إهػ ت    ت ػػ  ر ػعي  ل  ػ تف ت   ػت  اػػب 
تلق ػػت  ف ل ظػػػ تو للهػػػل  دتفػػػ  رػػػف   ػػػ   د  ػػػت  ف ػػػف لزػػػذ رػػػ ت  تليػػػلـ اقػػػ  ل ػػػد ت فيػػػت  

تل ػػتل  تل ػػت ت  ر ػػت "  فل يػػف تل تعػػف لزػػذ تل  ػػ   تإل  ت يػػ  تل تي ػػ  تلفػػب ف ػػف اػػب 
  غ ت  لكلؾ لأل  تب ت في  :

:  إف ل ف تل     يرفؿ تلل ف ت تف  ديري   تل     ل ػتتف رعتاظػ   ػو  تلػ يف 1
 لإلطوع لزذ تل   تف تإل  ت ي .

:  دف تلتػػترزيف اػػب ر تػػو ت   ػػت  يللػػلف يػػك  تل  ػػ   تيفرترػػت  ت ػػت ي فزػػؼ لػػف 2
ع ف يتـ لزذ ر فل  تلرعتاظ  اتف ورػف تل  ػ    تل   تف ت     ات   ع لؿ

يفهػػػتلو تلرػػػ   تلرقػػػ    لزػػػت لتل ػػػتل) فوفػػػلف   يقػػػ  الف تلق ػػػت  ف ػػػتذ إلػػػذ فتفيػػػؼ 
 فغطيفزت لزكت تلع ف.
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 جملة آداب الفراهيدي

 فئات التحميل   -ب
تػػتف تلزػػػ ؼ رػػف دلفعزيػػػؿ تلػػػكا يفطز ػػا رػػػ زا تلر ػػػ  تلرضػػرلف يػػػل ل ػػػؼ 

تلرضرلف إلذ لعػ تف دل اتػتف عفػذ ل ت   تلرضرلف ل يتم تريتم اق  فـ فق يـ يكت 
يرتػػػػف لز تعػػػػف تلقيػػػػتـ    ت ػػػػ  تػػػػؿ ر زػػػػت لع ػػػػتب تلفتػػػػ ت  تل ػػػػتص  زػػػػت ف إك يزػػػػ ؼ 
تلف ػػػػ يؼ لفع يػػػػ  تليتػػػػتف إلػػػػذ فق ػػػػيـ تلرعفػػػػل  اػػػػب لي ػػػػ  تل  ت ػػػػ  إلػػػػذ دهػػػػوت  كتف 
  ػػػتتص دل  ػػػرتف ر ػػػف ت    ػػػت م لزػػػذ رتػػػتيي ر لزف ػػػ يؼ ع ػػػب تإلطػػػت  تل ظػػػػ ا 

 1لز  ت   
 ت التحميلتعريف فئا  -ج

فزػ ؼ يػػك  تليتػػ  ت ػؼ لرت اػػ  تلرضػػرلف تلرػلت  تإل  ت يػػ  تلرغطيػػ  لز ػػيلف 
رعتاظ   و  تل يف تلر فزي  اب اضػتتي   ػو  تلػ يف )تل  ػ   تلرعزيػ  ا تإل  ت يػ  
لفع ي  ر تتو تيفرتـ يكت تلرضرلف  تؿ  أف رف  يلف تلرعتاظػ   ػوؿ رػ   تل عػف 

 2112 – 1 – 31إلذ  2112 – 1 -2رف 
 وت من لمى لدة فئات هي لمى النحو األتي

ليق    زت ت   ت  تلفب غطػف تل  ػتطتف ل ت عػ تف  فئة الشؤون السياسية:دلال:  
 تل يت ي  تلت ت ي  )ر تعفتفف تهفرتلتفف   ت تفف ويت تف..... تلخ ا

: ليػػ ت   زػػت ت   ػػت  تلفػػب ف تللػػف ت عػػ تف لتل  ػػتطتف  فئررة الشررؤون األمنيررةفت يػػت:  
ر ي  تلت ت ي  تلت ت ي  )رلتهزػتف ر ػزع  ف ت يهػت تف فتغفيػتالف ف ت فطػتؼ ت 

 ..... تلخ ا
: ليق ػػػػػ   زػػػػػت ت   ػػػػػت  تلفػػػػػب غطػػػػػف ت عػػػػػ تف فئرررررة الشرررررؤون االقتصرررررادية فتلفػػػػػت: 

لتل  ػػتطتف تال ف ػػت ي  تلت ت يػػ  لتلفػػب ف ػػرؿ ) يػػطف رػػتؿف  ل  ػػتفف ت ػػففرت ف 
 دلرت .....تلخ ا

: لف ػػػػرؿ تػػػػؿ رػػػػتيفتزؽ  تال ػػػػفت ت تف لتلفػػػػ  ي تف  ا رررريةفئررررة األخبررررار الري ت تػػػػت:  
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 جملة آداب الفراهيدي

لت لتػػتب تل يتضػػي  لتػػكلؾ  فػػتتا تلر ت يػػتف لف ظػػيـ تلػػ ل تف تل طػػلالف تلرعزيػػ  
 لف ت ؿ تلويت تف

: ت   ػػت  تلفػػب فغطػػب تل  ػػتطتف تلفقتايػػ  لزرهفرتػػتف فئررة األخبررار الثقافيررة تر ػػت:  
 اتت  تب لتلي لف ) ات ف رط للتفف دفت ف  يتع  

: ليب ت   ت  تلفب فغطػب رلضػللتف تليفػتل  لتل ػتتت  فئة األخبار الدينية ت  ت:  
 تل ي ي  لتل طب

: ليب ت   ت  تلفب فغطػب تػؿ رػتي ص تلتزػلـ لتلتزرػت   فئة األخبار العممية ت تت:  
 لتلريفر تف لتل يلف تلتزري  لتلري  تف تلفتزيري 

: للػػب تػػؿ رػػتيفتزؽ  أ  ػػت  تل ػػع  ل  ػػت  تلر ف ػػييتف  فئررة األخبررار الصررحةفتر ػػت:  
 لدهزو  تلط ي 

: ليػػػب تػػػؿ رػػػتيفتزؽ  أ  ػػػت  تل ػػػ رتف تلرق رػػػ  إلػػػذ  فئرررة األخبرررار الخدميرررةفت ػػػتت:  
 تلرلتط يف لرفت ت  تل لتت  تلعتلري  لفق يـ تل  رتف ل  ت  تلر ت يد

تليوعػيف لغي يػت رػف : تػؿ د  ػت  تلفػب ف ػص تلو تلػ  ل فئة األخبار الزراليرةلت  ت : 
 ت   ت  تلو تلي 

: ليػػػب تػػػؿ   ػػػ  ي ػػػص ت   ػػػت  تالهفرتليػػػ  فئرررة األخبرررار االجتماليرررةتعػػ  ل ػػػ :  
 )  ت  تل لتي  تالهفرتلي ف تعفيتالف  ل  ت يفتـ.... تلخ ا

   -صدق التحميل :  -د
لفعقيػػؽ  ػػ ؽ لرزيػػ  تلفعزيػػؿ فػػـ لػػ ض رػػت فػػـ ت ػػف  تها رػػف اتػػتف  تي ػػ  

ـ  ػيتغفزت   ػتؿ ر ف ػ  للتضػ ف تػأه ت  دللػذ   ػؿ تل ػ    ترزيػتف رت    ل ػترز  فػ
تلفعزيػػؿ لتلفي ػػػي  تلوعقػػ  لل ضػػػزت لزػػذ رهرللػػػ  رػػف ت  ػػػتفك  لفقليرزػػت لف ػػػلي زت 
افرف تلرلتاق  لزيزتف لتلفرت يت  تػ  ت  ػك  رػت لضػد رػف روعظػتف لفل ػيتف ف لػكت 

 يرتف تلقلؿ  أف رطزب تل  ؽ    فعقؽ .
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 البحث إجراءات   -هرر 
لز عػػػف تلتزرػػػب إهػػػ ت تف ف ػػػتل  تل تعػػػف اػػػب  عفػػػا لفػػػ ف ط يػػػك  تإلهػػػ ت تف 
 رلضػػػلع تل عػػػف لتلرػػػ زا تلر ػػػف  ـ اػػػب تل  ت ػػػ  ف رػػػف تهػػػؿ تلل ػػػلؿ إلػػػذ ديػػػ تؼ 

 تل عف ف اق  ت ف  ـ تل تعف دتف  رف د ت  لط يق  لز عف للزذ تل عل ت فب :
 يت لزػػػػذ تلرتزلرػػػػتف لتل يت ػػػػتف دلال:  ػػػػتـ تل تعػػػػف  ويػػػػت تف لػػػػ   لزق ػػػػت  لإلطػػػػوع ريػػػػ ت

 تلرفتزق   ترؿ تلق ت .
فت يػػت:  ػػتـ تل تعػػف  ف ػػهيؿ فوفػػيف   ػػ   د  ػػت   تي ػػ  لتلفػػب  ػػ رف رػػف   ػػت   ػػو  
تلػػػ يف تليضػػػتتي  اػػػب غضػػػلف رػػػ   تل عػػػفف  غيػػػ  رفت تفزػػػت   ػػػتؿ   يػػػؽ لفي يػػػ) 

 رضرل زت ال ف  ت  اتتف تلفعزيؿ ايرت  ت .
أ يػ  لرت اػا ل  يقػ  لرت اػا تلرلتضػيد تل ػتت   ايزػت لتلفػب فتلفت:   ت   تؿ   ػ   ػ ت   رف

 فرفؿ تفهتيتف ت   ت  اب   ت   و  تل يف
 ت تػػػت: ف فيػػػب تالفهتيػػػتف تلر ػػػف  ه  رػػػف   ػػػ تف ت   ػػػت  اػػػب هػػػ تلؿ ع ػػػب لػػػ   

 فت ت يت ف توليت
  تر ت: ت ف  ت  تل     تلرتلي  لتؿ تفهت  اب      تإل  ت  اب تلرهلع تلتزب

ف فيػػب ت   ػػت   ع ػػب رلضػػللتفزت للضػػتزت اػػب هػػ تلؿ ر ف ػػ  ف توليػػت لػػف  ت  ػػت: 
 ط يؽ تلفت ت  رف ت لزذ إلذ ت   ذ

 ػػػػت تت: إلػػػػ ت  ت ػػػػفرت   فعزيػػػػؿ  ت ػػػػ  إل ضػػػػتع لي ػػػػ  تل عػػػػف لزفعزيػػػػؿ لفػػػػـ لػػػػ ض 
لغػػػػ ض تلفعتػػػػيـ لد ػػػػك ت  ت  تل ػػػػتت    )*اتال ػػػػفرت   لزػػػػذ لػػػػ   رػػػػف تل  ػػػػ ت  
 ير .رف دهؿ تل  ل    فتتا  ز   لص تليتتف تلر ف  ر  ايزت 
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 ا1ه لؿ   ـ )
 يبين اتجاهات األخبار في النشرة المحمية

 النسبة المئوية التكرار فئة المو وع ت

 %7440 106 الخدمات 1

 %3413 35 األمنية 2

 %649 25 التعميمية 3

 %647 20 االقتصادية 4

 %347 19 االجتمالية 5

 %5 13 الدينية 6

 %4 10 الريا ية 7

 %4 10 الصحية 8

 %543 9 الثقافية 9

 %543 9 السياسية 10

 %541 4 الزرالية 11

 %100  260 المجموع

رػػػػػػف  ػػػػػػوؿ تإلطػػػػػػوع لزػػػػػػذ تل فػػػػػػتتا تلرفعققػػػػػػ  ف ػػػػػػيف دف تلريػػػػػػ    تل تي ػػػػػػي  
ا فتػػػػ ت  رػػػػف رهرػػػػلع تلتزػػػػب 106 ػػػػ  تعفزػػػػف تلر ف ػػػػ  ت للػػػػذ ل رتػػػػ ؿ ) الخرررردمات()
ا تلفت يػػػػ  األمنيررررة%ا لعيػػػػف هػػػػت ف تلريػػػػ    )41ف7ا فتػػػػ ت  ل   ػػػػ   رتليػػػػ  )260)

اقػػ   )التعميميررة (%اترػػت تلريػػ    تلفػػب ف ػػص 13ف3افتػػ ت     ػػ   رتليػػ  )35 رتػػ ؿ )
%ا  لتت ػػػف 9ف6ا فتػػػ ت  تت ػػػف تل  ػػػ   تلرتليػػػ  )25تعفزػػػف تلر ف ػػػ  تلفتلفػػػ   رتػػػ ؿ )

ليػػػػػ  ا فتػػػػػ ت  ل  ػػػػػ فا تلرت21اػػػػػب تلر ف ػػػػػ  تل ت تػػػػػ  ل رتػػػػػ ؿ ) ) االقتصرررررادية (ريػػػػػ    
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اػػػػب تلر ف ػػػػ  تل تر ػػػػ   ) االجتماليررررة (%ا درػػػػت تلريػػػػ    تلفػػػػب ف ػػػػص ت   ػػػػت  7ف6)
اق  هػت ف اػب تلر ف ػ   ) الدينية (%ا لتلري    7ف3ا فت ت        رتلي  )19 رت ؿ )

 ()الريا ريةاعػيف هػت ف تلريػ  فيف  %ا5ا فتػ ت     ػ   رتليػ  )16تل ت     رت ؿ )
ا فتػػػ ت  ل   ػػػ   11 ػػػت ت   تلف ػػػتلا ل رتػػػ ؿ )اقػػػ  هػػػت ف  تلر ف ػػػ  تل ) الصرررحية (ل

اقػػػ  تعفزػػػف اػػػب  ) السياسرررية (ل )الثقافيرررة(%ا لتػػػؿ ر زرػػػت درػػػت تلريػػػ  فيف 4رتليػػػ  )
%ا لتػؿ ر زرػت لد يػ ت هػػت ف 3ف5ا فتػ ت تف ل   ػػ   رتليػ  )9تلر ف ػ  تلفتر ػ   رتػ ؿ )

 %ا1ف5)ا فت ت  ل      رتلي  4 رت ؿ ) ) الزرالية (اب تلر ف   تلفت ت  ري    
 التحميل النولي التجاهات األخبار في قناة صالح الدين الف ائية  -ثانيا  

 ا2ه لؿ   ـ )
 اا الخدماتي يف تفهتيتف تلري  تف تلي لي  لزري    تل تي ي  )) 

 النسبة المئوية التكرار فئرررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %39 41  يفرفت ت  تل لتت  تلعتلري  اب رعتاظ   و  تل 1

 %22 23 رفت ت  تلر ت يد اب تال ضي  لتل لتعب 2

 %14 15 ر ت يد فطلي  تلطت   تلتز  تتي  3

 %11ف2 12 فطلي  لف زيط تل لت ع ل  ت  تله ل  4

 % 7 8 تل يطي  لزرلتط يف ر فهتف فلويد 5

 %5 5  ت ي  لزذ تلرلتط يف د تضب فلويد  طد 6

 %1ف8 2 فطلي  لرؿ تل اتع تلر  ب 7

 %111 116 المررررررررجمررررررروع
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متابعرة الردوائر ف يف رف  ػوؿ تإلطػوع لزػذ  فػتتا تلهػ لؿ ل ػت دف تلريػ    ) 
فتػػػ ت  ل   ػػػ    ا41ا  ػػػ  تعفزػػػف تلر ف ػػػ  ت للػػػذ ل رتػػػ ؿ ) الحكوميرررة فررري المحافظرررة

 ا فت ت 116%ا رف رهرلع فت ت تف )39رتلي  )
اػب تلر ف ػ  تلفت يػ   ق رية والنرواحي (متابعة المشاريا فري االاعيف هت ف ) 

مشرررراريا تطرررروير الطاقررررة %ا  درػػػػت ريػػػػ   ) 22افتػػػػ ت     ػػػػ   رتليػػػػ  )23ل رتػػػػ ؿ )
%ا 14ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )15ااقػ  هػت ف اػب تلر ف ػ  تلفتلفػ   رتػ ؿ ) الكهربائيرة
ا اقػػػ  تعفزػػػف اػػػب تلر ف ػػػ  تل ت تػػػ  ل رتػػػ ؿ تبمررريط الشررروارع وبنررراء الجسرررورلتلريػػػ    )

توزيررررا المنتجررررات %ا اػػػػب عػػػيف تعفزػػػػف ريػػػ    ) 11ف2افتػػػ ت  ل   ػػػػ   رتليػػػ  )12)
توزيرا قطرا %ا  درػت )7ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )8تلر ف   تل تر   ل رت ؿ )النفطية( 

%ا 5ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )5ا هت ف اب تلر ف   تل ت    ل رت ؿ )أرا ي السكنية
ا فتػػ ت  2ا  رتػػ ؿ )لرردفاع المرردني)تطرروير لمررل ال يػػ ت هػػت ف اػػب تلر ف ػػ  تل ػػت ت  

 %ا1ف8ل      رتلي  )
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 (3جدول رقم )
 اتجاهات المفردات الفرلية لممفردة الرئيسية )) األمنية ((

 النسبة المئوية التكرار فئررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %25 9 ت فت ت تف فأريف عرتي  تلولت  1

 %23 8 فطلي  تلترؿ ت ر ب اب تلرعتاظ  2

 %14 5 تلق ض لزذ تل ت هيف لف تلقت لف لتال يت يف 3

 %11ف5 4 فتويو تلتو تف  يف تلرلتط يف لت هزو  ت ر ي  4

 %8ف5 3  اد تلتفؿ تلتل ت يفي   رف تلط ؽ 5

 %6 2 رفت ت  لرزيتف تلفز يب لتلفولي  6

 %6 2 اب تال ضي  لتل لتعب ل  ط  تاففت  ر تتو 7

 %6 2 تلهيش لتل  ط   تي  تعفيتالف 8

 %111 35 تلرهرلع

رػػف  ػػوؿ تإلطػػوع لزػػذ تلريػػ  تف تلي ليػػ  لتل  ػػب تلفػػب ع ػػزف ليزػػت  ػػ   
ا  ػػػ  هػػػت ف  تلر ف ػػػ   ترررنمين حمايرررة الرررزوار العتبرررات المقدسرررةتف تلريػػ    تلي ليػػػ  ) 

%ا اعػػيف ) 25ا فتػػ ت  ل   ػػ   رتليػػ  )35ا فتػػ ت  رػػف رهرػػلع )9ت للػػذ ل رتػػ ؿ )
ا فتػ ت  8   هت ف اػب تلر ف ػ  تلفت يػ  ل رتػ ؿ ) ل األمني في المحافظة (تطوير العم

اقػػ  تعفزػػف اػػب  القرربض لمررى الخررارجين لررن القررانون (%ا درػػت ) 23ل   ػػ   رتليػػ  )
تعزيرز العالقرات %ا درػت ريػ    ) 14ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )5تلر ف   تلفتلف  ل رت ؿ )

ا اقػػػػ  هػػػػت ف اػػػػب تلر ف ػػػػ  تل ت تػػػػ   نوالمررررواطني بررررين المررررواطنين واألجهررررزة األمنيررررة
ا اقػ   رفرا الكترل الكونكريتيرة%ا درت ريػ    ) 11ف5ا فت ت  ل      رتلي  )4ل رت ؿ)
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%ا درػػت ريػػػ    ) 8ف5ا فتػػ ت  ل   ػػ   رتليػػ  )3هػػت ف اػػب تلر ف ػػ  تل تر ػػ   رتػػ ؿ )
ا اقػػ  هػػت ف اػػب تلر ف ػػ  تل ت  ػػ  لرف ػػتلي  رػػد   متابعررة لمميررات التهريررب والتزويررر

ا  افتتاح مراكرز لمشررطة فري االق رية والنرواحي و احتفراالت بعيرد الجريش والشررطة)
 %ا6ا فت ت  ل      رتلي  )2ل رت ؿ )

 (4جدول رقم )
 االتجاهات المفردات الفرلية لممفردة )) التعميمية ((

 النسبة المئوية التكرار فئرررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %41 11 اب تلرعتاظ  ري تلفتزي رفت ت  تلري  تف 1

 %36 9 رفت ت    ت  تلر ت ت 2

 %24 6  لـ تلري  تف تلفتزيري  اب تلرعتاظ  3

 %111 25 تلرهرلع

رػػػف  ػػػوؿ تإلطػػػوع لزػػػذ  فػػػتتا تلهػػػ لؿ ف ػػػيف دف ريػػػ    رفت تػػػ  تلري  ػػػتف 
ا فتػػ ت  ل   ػػ   رتليػػػ  25افتػػ ت  رػػف رهرػػلع )11تلفتزيريػػ  اػػب تلرعتاظػػ  ل رتػػ ؿ )

ا فتػ ت  9ل رتػ ؿ ))متابعة بناء المردارس (هت ف اب تلر ف   تلفت ي  ريػ    %ا ل 41)
))دلررم المؤسسررات التعميميررة فرري %ا لتعفزػػف ر ف ػػ  تلفتلفػ  ريػػ    35ل   ػ   رتليػػ  )
 1%ا24ا ل      رتلي  )6ل رت ؿ ) المحافظة ((
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 (5جدول رقم )
 اتجاهات المفردات الفرلية لممفردة )) االقتصادية ((

 النسبة المئوية التكرار ررررررررررررررررررررررررررة المو وعفئرر ت

 %51 11 تال ففرت  اب تلرعتاظ  ر ت يد د تر  ل رفت ت  1

 %25 5 اب تلرعتاظ  تال ففرت  رفت ت    تتف 2

 %15 3   ت  رهرتتف  ت ي  لزرلتط يف 3

 %11 2  لـ  طتع تل تص اب تلرعتاظ  4

 %111 21 تلرهرلع

قامرررة ت ػػػفطوع تلهػػػ لؿ دلػػػو  اقػػػ  ع ػػػزف ريػػػ     رػػػف  ػػػوؿ  )) متابعرررة وام
ا فتػػ ت  21ا فتػػ ت  رػػف رهرػػلع )11ل رتػػ ؿ )مشرراريا االسررتثمارية فرري المحافظررة ((

))مفرردة متابعرة شرركات االسرتثمار %ا لهت ف اػب تلر ف ػ  تلفت يػ  51ل      رتلي  )
)) ف تعفزػف ريػ    %ا اػب عػي25ا فت ت  ل      رتلي  )5ل رت ؿ ) في المحافظة ((

ا فتػػ ت  ل   ػػػ   3اػػب تلر ف ػػ  تلفتلفػػ  ل رتػػ ؿ ) بنرراء مجمعررات سرركنية لممرررواطنين ((
)) دلررررم قطررررراع الخرررراص فررررري %ا درػػػػت تلر ف ػػػػػ  تل ت تػػػػ  اتت ػػػػف لزريػػػػػ    15رتليػػػػ  )

 %ا11افت ت  ل      رتلي  )2ل رت ؿ ) المحافظة ((
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 جملة آداب الفراهيدي

 (6جدول رقم )
 ي ي  تالهفرتلي تفهتيتف تلري  تف تلي لي  لزري    تل ت

 النسبة المئوية التكرار فئررررررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

1 
د  ت     ك تل واتف تلت تت ي  لتلت   ي   يف

 تلرعتاظ 
 %26ف3 5

 %21ف3 4 فلويد  لتفب تلرفقتل يف ل  ت   لتي  تالهفرتلي  2

 %15ف7 3  لـ للتتؿ تل ز ت  لتلتلتتؿ تلرفض    3

 %15ف7 3 ي   ل  تلر د  اب تلرعتاظ ف ر 4

 %11ف5 2 ت يفتـ تعفيتالف ل ل  د تر  5

 %11ف5 2 ت     تلتو تف رد تلرعتاظتف دلت   فقلي  6

 %111 19 تلرهرلع

ف ػػيف  ػػوؿ تإلطػػوع لزػػذ  فػػتتا يف ػػيف ل ػػت دف ريػػ      ػػك تل واػػتف تلت ػػتت ي  
ا فتػػػػ ت  19ا رػػػػف رهرػػػػلع )5)لتلت  ػػػػ ي   ػػػػ  هػػػػت ف اػػػػب تلر ف ػػػػ  ت للػػػػذ ل رتػػػػ ؿ 

)) توزيرررا رواترررب المتقالررردين وشررربكة الرلايرررة  %ا درػػػت ريػػػ   26ف3ل   ػػ   رتليػػػ  )
ا 21ف3افتػػػ ت  ل   ػػ   رتليػػػ  )4هػػػت ف اػػب تلر ف ػػ  تلفت يػػػ  ل رتػػ ؿ ) االجتماليررة ((

اا  )) دلررم لوائررل الشررهداء والعوائررل المت ررررةدرػػت اػػب تلر ف ػػ  تلفتلفػػ  تعفزػػف ريػػ    
ا فتػػػػػ ت  ل   ػػػػ   رتليػػػػػ  3د ف ريػػػػ   ل  تلرػػػػػ د  اػػػػب تلرعتاظػػػػػ  ل رتػػػػ ؿ ) تلف ػػػػتلا رػػػػػ

)) تقويررة ل )) أقامررة احتفرراالت لرردور األيتررام ((%ا  اعػػيف تعفزػػف تلريػػ  فيف 15ف7)
ا فتػػػػ ت  2 تلر ف ػػػ  تل ت تػػػ  ل رتػػػ ؿ ) أواصرررر العالقرررات مرررا المحافظررررات األخرررر  ((

 %ا11ف5ل      رتلي  )
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 (7جدول رقم )
 ات الفرلية لمفردة الرئيسية )) الدينية ((اتجاهات المفرد

 النسبة المئوية التكرار فئرررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %69ف3 9 ولت  تلتف تف تلرق    إلذ لت د تل  رتف تلرق ر  1

لت   ف ريـ 2  %31ف7 4 تلتف تف تلرق    دلرت  لت 

 %111 13 تلرهرلع

 ليػ  لتل  ػب تلفػػب ع ػزف لزيزػت  ػػ   رػف  ػوؿ تإلطػوع لزػػذ تلريػ  تف تلي
اػػػب )) واقرررا الخررردمات المقدمرررة إلرررى زوار العتبرررات المقدسرررة (( دف ريػػػ    تلي ليػػػ   

%ا لتعفزػف 69ف3ا فتػ ت  ل   ػ   )13ا فتػ ت  رػف ت ػؿ )9تلر ف   ت للذ ل رتػ ؿ )
لررادة ألمررار العتبررات المقدسررة ((ريػػ     ا 4تلفت يػػ  ل رتػػ ؿ )اػػب تلر ف ػػ   )) ترررميم وام

 %ا31ف7 ت  ل      رتلي  )فت
 (8جدول رقم )

 اتجاهات المفردات الفرلية لمفردة الرئيسية الريا ية
 النسبة المئوية التكرار فئررررررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %41 4 رفت ت  تل يلف تل يتضي  اب تلرعتاظ  1

 %41 4  لـ تلري  تف تل يتضي  لتلي ؽ تل يتضي  2

 %21 2  ت يتف  ل ا تلرعزب اب تلرعتاظ ر د تر  3

 %111 11 تلرهرلع

)) متابعررة رػف  ػوؿ تإلطػػوع لزػذ تلهػػ لؿ دلػو   اقػػ  ف ػيف ل ػت دف ريػػ  فيف 
لمؤسسررررات الريا ررررية والفررررررق ))دلررررم الالشررررؤون الريا ررررية فرررري المحافظررررة (( 

%ا 41ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )11ا فت ت  رف د ػؿ )4 تلف تلا ل رت ؿ ) ((المحمية
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مباريرات دوري المحمري فري المحافظرة (( )) أقامرة تلفتلفػ  عزػف ريػ    درت اب تلر ف   
 %ا21ا فت ت  ل      رتلي  )2ل رت ؿ )

 (9جدول رقم )
 اتجاهات المفردات الفرلية لمفردة الرئيسية الصحية

 النسبة المئوية التكرار فئررررررررررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %71 7   تلر ف ييتف ل  ت  ر فزورتف  عي رفت ت 1

 %31 3 ل  ت  دهزو  ط ي  لف ريـ تلر ف ييتف د  ت  2

 %111 11 تلرهرلع

)) متابعرة المستشرفيات رف  وؿ ت فطوع تلهػ لؿ دلػو  اقػ  ع ػؿ ريػ    
ا 11ا فتػ ت  رػف ت ػػؿ )7اػب تلر ف ػػ  ت للػذ ل رتػ ؿ )وشرراء مسرتمزمات صرحية (( 

)) أنشاء وترميم المستشفيات وشرراء األجهرزة تلفت ي  تعفزف ري       فت ت  لاب تلر ف
 %ا31ا فت ت  ل      رتلي  )3ل رت ؿ )((  طبية

 (10جدول رقم )
 تلفقتاي المفردات الفرلية لمفردة الرئيسية اتجاهات 

 تل     تلرتلي  تلفت ت  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تلرلضلع ف

 %44ف4 4 تلفقتاب  ت ي  اب  تل  تلق    در يتف 1

 %33ف3 3 رت ض لأللرتؿ تلي ي  د تر  2

 %22ف3 2 فقتاي  لا ي  ريفر تف د تر  3

 %111 9 تلرهرلع

)) أمسرريات شررعرية فررري رػػف  ػػوؿ تإلطػػوع لزػػذ تلهػػ لؿ ف ػػيف دف تلريػػ    
ا 9)ا فتػػػ ت  رػػػف ت ػػػؿ 4تعفزػػػف تلر ف ػػػ  ت للػػػذ  رتػػػ ؿ ) (( الثقرررافيقالرررة القصرررر 

اػب  ))أقامرة معررض لملمرال الفنيرة ((%ا درت تلريػ    44ف4فت ت تف ل      رتلي  )
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 جملة آداب الفراهيدي

%ا لد يػػ ت اػب تلر ف ػ  تلفتلفػػ  33ف3ا فتػػ ت  ل   ػ   رتليػ  )3تلفت يػ  ل رتػ ؿ )تلر ف ػ  
ا فتػػػػػ ت  ل   ػػػػػ   رتليػػػػػ  2ل رتػػػػػ ؿ ) )) أقامرررررة مرررررؤتمرات ثقافيرررررة وفنيرررررة ((ريػػػػػ    

 %ا22ف2)
 ( 11جدول رقم) 

 ات المفردات الفرلية لمفردة الرئيسية السياسيةاتجاه
 النسبة المئوية التكرار فئرررررررررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %66ف7 6 رعتاظ   و  تل يف إ زيـ ت فيفت  1

 %33ف3 3 لزذ تلرلتط يف تإل زيـ ريفر  علؿ فلويد ت فرت   2

 %111 9 تلرهرلع

)) اسررررتفتاء إقمرررريم ا دلػػػػو  يفػػػػ ف دف ريػػػػ    رػػػػف  ػػػػوؿ تإلطػػػػوع لزػػػػذ  فػػػػتت
ا فتػػ ت  9ا فتػػ ت  رػػف ت ػػؿ )6 تلر ف ػػ  ت للػػذ ل رتػػ ؿ ) محافظررة صررالح الرردين ((

)) مرررؤتمر حرررول توزيرررا تلفت يػػػ  ريػػػ    %ا لفػػػأفب اػػػب تلر ف ػػػ  66ف 7) ل   ػػػ   رتليػػػ 
 %ا33ف 3ا فت ت  ل      رتلي  )3 رت ؿ ) استمارة اإلقميم لمى المواطنين ((

 (12ل رقم )جدو
 اتجاهات المفردات الفرلية لمفردة الرئيسية الزرالية

 النسبة المئوية التكرار فئرررررررررررررررررررررررررررررررررررة المو وع ت

 %51 2   ؿ  لـ   يع  تليوعيف 1

 %51 2  لـ تلف ل  تلو تلي  لتلعيلت ي  اب تلرعتاظ  2

 %111 4 تلرهرلع

)) سربل دلرم شرريحة ؿ اق  هت ف اب تلر ف   ت للػذ  ت  ده ت  لرزي  تلفعزي
%ا لتعفزػف 51ا فتػ ت  ل   ػ   رتليػ  )4ا فتػ ت  رػف د ػؿ )2ل رتػ ؿ ) الفالحين ((
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ا 2ل رتػ ؿ ) الثرروة الزراليرة والحيوانيرة فري المحافظرة (()) دلرم  تلفت ي اب تلر ف   
 %ا51فت ت  ل      رتلي  )
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  -الهترئج ومهرقشتجر :
 ائج  : أوال : النت

ظز  لز تعف دف رلضللتف تفهتيتف ت   ت  تلفػب ففتزػؽ    ػ   ت   ػت  اػب   ػت   .1
 ػو  تلػػ يف .  ػػ  ت ػػفعلكف اتػػ  تل ػ رتف لزػػذ تيفرػػتـ تل  ػػ   تلرعزيػػ  تإل  ت يػػ  

 ا    ت .261ا فت ت  رف رهرلع تلفت ت تف تلتزب )116إك  ز) رهرللزت )

 ت يػ  اػب   ػت   ػو  تلػ يف تليضػتتي  ترت ف يف رػف  ػوؿ تل  ت ػ   ػأف تل  ػ   تإل  .2
لػػيت لزػػت رتيػػت  فت ػػف اػػب فقػػ يـ ت   ػػت   ط يقػػ  تلرفتػػت ؼ لزيزػػت تػػلف دف تل  ػػ   

  يقػػػ  لفعفػػػلا تػػػؿ  51إلػػػذ  45تلرعزيػػػ  تل ت ػػػ   تلرعتاظػػػ  ففهػػػتلو دتفػػػ  رػػػف 
 ا ل      ت .18تلذ 15تل     لزذ ت ؿ فق ي  ) 

 ػػػأف   ػػػت   ػػػو  تلػػػ يف ف ػػػف تػػػؿ لرػػػف  ػػػوؿ   ت ػػػ  لفعزيػػػؿ   ػػػ   ت   ػػػت  ف ػػػيف  .3
د  ت  تل  رتف لاؽ د زلب ريزلـ تل    اب تل لؿ تل تريػ  رػف عيػف فقػ يـ د  ػت ت 

 لف ري  لتلفطلي .

رػػت دف فػػا فعزيػػؿ تلرضػػرلف اػػب تفهتيػػتف ت   ػػت   ػػأف   ػػت   ػػو  تلػػ يف تليضػػتتي   .4
يػػػب دعػػػ   ل ػػػتتؿ تل لتيػػػ  لعتلرػػػ  تلرعزيػػػ  لفترػػػؿ ديضػػػت لزػػػذ فع ػػػيف  ػػػل   

رػػ  تلرعزيػػ  اػػب تلرعتاظػػ  رػػف  ػػوؿ رػػت فق رػػ  لزػػـ رػػف فغطيػػ  ل  ػػػتطتفزـ تلعتل 
 تليلري  .
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 جملة آداب الفراهيدي

 : االستنتاج :  ثانيا
   -إذن :

ف ػػػػػيف رػػػػػف  ػػػػػوؿ تل  ت ػػػػػ   ػػػػػتف   ػػػػػت   ػػػػػو  تلػػػػػ يف تليضػػػػػتتي  فترػػػػػؿ لاػػػػػؽ 
ديػػ للهيتف رتلتيزػػت لتلقػػتتريف لزيزػػت لتلهزػػ  تل تلرػػ  لزػػت ف ازػػب إعػػ   ل ػػتتؿ تل لتيػػ  

لفترؿ لزذ فع ي زت ررت د   إلذ لػ ـ لهػل  تفهتيػتف لتضػع   زػت لزعتلر  تلرعزي  
رػػد ت ػػفوؼ رلضػػللتفزت لاقػػ تف تلف طػػيط تلفزيويػػل ب لفقػػ يـ   ػػ تف ت   ػػت  تليلريػػ  

 رف  تعي  ل  يت لر تعفزت تلور ي  .
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 اذلوامش:

                                                   

  ت ػػػتف اػػػب ر ػػػتيا تل عػػػف تلتزرػػػب ف  –ـ ا  ػػػري  رعرػػػ  ع ػػػيف:  عػػػلف ت لػػػو1)
 74فص 1999تلقتي   فلتلـ تلتفب ف

 فتيا تل عػػػػف ف تلرل ػػػػؿ ف  ت  تلعترػػػػ ا  .د ػػػػل طتلػػػػب رعرػػػػ   ػػػػتي  : لػػػػتلـ ر ػػػػ2)
 5ص ف1991

ف فزيويػلف ف رتف ػ  تال هزػل تلر ػ ي ا  .ع ف لرت  رتتلا : ت   ت  اب تل ت يل لتل3)
 132ف ص 1989تلقتي   ف

ؽ:اف تلتفت ػػػػػػ  لإلكتلػػػػػػ  لتلفزيويػػػػػػلفف تإل ػػػػػػت   ي ف  ت  تلرت اػػػػػػ  ا   يل ػػػػػػؼ رػػػػػػ ول 4)
 135ف ص 1988لزط تل ف 

ا  . درػػتؿ رعرػػ  يتقػػػلب :لزػػـ تلػػػ يت تالهفرػػتلب ف هترتػػ   غػػػ ت  ف  يػػف تلعترػػػ  5)
 28-27ف ص 1989لزط تل  ف 

ا  .  هػت  لعيػ  : تل عػف تلتزرػب ػ د ت ػيتفا تل ظ يػ  لررت  ػتفا تلترزيػ  ف  ر ػؽف 6)
 215ف ص2111يت ف  ت  تل

ا رعرػػ   ػػػف د ػػػب  تػػ  تلػػػ توا : ر فػػػت  تل ػػعت  ف  ت  تلتفػػػب تلت  ػػػب ف  يػػػ لف ف 7)
 265ف ص  1981ل  تف ف 

ا  .  ػػػتي  ل يػػػب ف   تػػػـ   ػػػز ب ف تل ػػػعتا  تإلكتليػػػ  ف تل ػػػعتا  تإلكتليػػػ  ف ت  8)
 . 141_141فص  1972تلع ي  لزط تل  ف غ ت  ف 

ب تل ت يػػػػػل لتلفزييويػػػػػلف ف رتف ػػػػػ  تال هزػػػػػل ا  . ع ػػػػػف لرػػػػػت  رتػػػػػتلا : ت   ػػػػػت  اػػػػػ9)
 21ف ص  1989تلر  ي  ف تلقتي   ف 

ف  . ل ػػػػ  تل ػػػػفت  هػػػػلت  :اػػػػف تفت ػػػػ  ت   ػػػػت  ف ت  رهػػػػ اللا لز  ػػػػ  لتلفلويػػػػد  ا11)
 96ف ص 1999فلرتف

ف لفع ي  تإلكتلب اػب ل ػ  تلرتزلرػتف . ع يف     ف   ت  ل   تل عرف : ت ا11)
 58-57ص ف 2114 ت  تلتفتب تلهترتب ف 
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ات لؽ د ل وي  : اف تل    تل ػعيب ف لػتلـ تلتفػب لزط تلػ  لتل  ػ  ف تلقػتي   ف  ا12)
 71-68فص 2111

 81-75ات لؽ د ل وي  :اف تل    تل عيب ف ر     ت ؽ ف ص  ا13)
 97-96ف ص  2111 . ر ذ تلع ي ا ف اف تل    تإلكتلب ف فل ت ف  ا14)
لقلريػػػػ  لزط تلػػػػ  لتل  ػػػػػ  ف   فتلػػػػػ ت  ترعرػػػػ  إ ػػػػرتليؿ رعرػػػػػ  :تلتزرػػػػ  تلركتلػػػػ ا15)

 64ص ف 1961فتلقتي  
ف : ت   ػت  تإلكتليػ  لتلفزيويل يػ  .  تي  رعر  تل ي  ل  . ع ػف لرػت  رتػتلا  ا16)

 42ف ص 1999رط ت  هترت  تلقتي   ف
ف ت  إ رتليؿ   ػي  : تل  ػ تف تإل  ت يػ  اػب إكتلػ  تلتػ تؽ ف   ػتل  رته ػفي  ف  ا17)

 15فص 1991ت  تب   ـ ت لوـ ف هترت   غ ت فتزي  
تػػػػػـ   ػػػػػز ب: اػػػػػف تلتفت ػػػػػ  لز ت يػػػػػل لتلفزيويػػػػػلف ف ت  تل ػػػػػ لؽ لزط تلػػػػػ  فهػػػػػ   ف  ا18)

 67ف ص 1987
 186ف ص  1999 ت  رعر  تل ي  لع ف لرت  رتتلا : ر     ت ؽ ف  ا19)
 . 256-255ل   تل فت  هلت  ف   تل  ت   ت  ف ر     ت ؽ ف ص ا21)
تلرػػػ  ؿ إلػػػذ ا ػػػلف تلترػػػؿ تلفزيويػػػل ب ف  ت  تليتػػػ  تلت  ػػػب ف رعرػػػ  رتػػػلض :  ا21)

 136ف ص 1986تلقتي   ف 
 . يتت  ض  تل يتفب : ت لوـ تلػ لؿ تلت  ػب ف  ت  تلتفػب لزط تلػ  لتل  ػ  ف  ا22)

 212فص  1993 غ ت  ف
رعرػػػػ  إ ػػػػػرتليؿ رعرػػػػػ  : تلتزرػػػػػ  تلركتلػػػػػ  ف  ت  تلقلريػػػػػ  لزط تلػػػػػ  لتل  ػػػػػ  ف  ا23)

 64ف ص 1961تلقتي   ف 
  .ا ي   تل  ايتض )ف  ي ب اب تزي  ت  تب   ـ ت لوـ ا .1 )*ا
  . يل ؼ عرل   )ف  ي ب اب تزي  ت  تب   ـ ت لوـ ا .2
 ع يب تلرز   )ف  ي ب اب تزي  ت  تب   ـ ت لوـ ا .ـ ـ. .3
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 ادلصرد 

د ػػػػػػل طتلػػػػػػب رعرػػػػػػ   ػػػػػػتي  : لػػػػػػتلـ ر ػػػػػػتيا تل عػػػػػػف ف تلرل ػػػػػػؿ ف  ت  تلعترػػػػػػ   .1
 .1991ف

درػػػػتؿ رعرػػػػ  يتقػػػػلب :لزػػػػـ تلػػػػ يت تالهفرػػػػتلب ف هترتػػػػ   غػػػػ ت  ف  يػػػػف تلعترػػػػ   .2
 .1989لزط تل  ف 

ع ف لرت  رتتلا : ت   ػت  اػب تل ت يػل لتلفزيويػلف ف رتف ػ  تال هزػل تلر ػ ي  ف  .3
 .1989تلقتي   ف

ع ػػيف   ػػ  ف  ػػ ت  ل ػػ  تلػػ عرف : تلفع يػػ  تإلكتلػػب اػػب ل ػػ  تلرتزلرػػتف ف  .4
 .2114 ت  تلتفتب تلهترتب ف 

 هػػت  لعيػػ  : تل عػػف تلتزرػػب ػ د ت ػػيتفا تل ظ يػػ  لررت  ػػتفا تلترزيػػ  ف  ر ػػؽف  .5
 .2111 ت  تليت ف 

 ػػت  رعرػػ  تل ػػي  لع ػػف لرػػت  رتػػتلا :ت   ػػت  تإلكتليػػ  لتلفزيويل يػػ  ف رط تػػ   .6
 1999هترت  تلقتي   لزفتزيـ تلريفل  ف 

  ف ت  تلع يػ   تي  ل يب ف   تـ   ز ب ف تل عتا  تإلكتلي  ف تل ػعتا  تإلكتليػ .7
 .1972لزط تل  ف غ ت  ف 

 تي  رعر  تل ي  لع ػف لرػت  رتػتلا : ت   ػت  تإلكتليػ  لتلفزيويل يػ  ف رط تػ   .8
 . 1999هترت  تلقتي   ف

–  ت ػػتف اػػب ر ػػتيا تل عػػف تلتزرػػب  – ػػري  رعرػػ  ع ػػيف :  عػػلف ت لػػوـ  .9
 .1999تلقتي   ف لتلـ تلتفب ف

 ت  رهػػػ اللا لز  ػػػ  لتلفلويػػػد فلرػػػتف ل ػػػ  تل ػػػفت  هػػػلت  :اػػػف تفت ػػػ  ت   ػػػت  ف .11
 .1999ف
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اػت لؽ د ػل ويػػ  : اػف تل  ػػ  تل ػعيب ف لػػتلـ تلتفػب لزط تلػػ  لتل  ػ  ف تلقػػتي   ف  .11
2111. 

 .1987تـ   ز ب: اف تلتفت   لز ت يل لتلفزيويلف ف ت  تل  لؽ لزط تل  فه   ف  .12
تلقػتي    رعر  إ رتليؿ رعرػ  : تلتزرػ  تلركتلػ  ف  ت  تلقلريػ  لزط تلػ  لتل  ػ  ف .13

 .1961ف 
رعرػػ   ػػف د ػػب  تػػ  تلػػ توا : ر فػػت  تل ػػعت  ف  ت  تلتفػػب تلت  ػػب ف  يػػ لف ف  .14

 . 1981ل  تف ف 
رعر  ل   تلعري : تل عف تلتزرب اب تل  ت ػتف تإللوريػ  تلقػتي  : لػتلـ تلتفػبف  .15

2111. 
رعرػػػػ  رتػػػػلض : تلرػػػػ  ؿ إلػػػػذ ا ػػػػلف تلترػػػػؿ تلفزيويػػػػل ب ف  ت  تليتػػػػ  تلت  ػػػػب ف  .16

 .1986تلقتي   ف 
 . 2111ر ذ تلع ي ا ف اف تل    تإلكتلب ف فل ت ف  .17
 ترتف إلزيفبف تالف تؿ لتلفغي  تلفقتابف تلرل ػلل  تل ػغي  ف  غػ ت ف  ت  تلع يػ   .18

 .1987لزط تل ف 
يػػػتت  ضػػػي  تل يػػػتفب :   ت ػػػتف رتت ػػػ   اػػػب ت لػػػوـ لتل لتيػػػ  ف  ت  تلعترػػػ   .19

 .1991لزط تل  لتل    ف  غ ت  ف
 ػػػػػػػ  لإلكتلػػػػػػػ  لتلفزيويػػػػػػػلفف تإل ػػػػػػػت   ي ف  ت  تلرت اػػػػػػػ  يل ػػػػػػػؼ رػػػػػػػ ولؽ:اف تلتفت .21

 .1988لزط تل ف 
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 االطاريح والرسائل :

ف ػػت  إ ػػرتليؿ   ػػي  : تل  ػػ تف تإل  ت يػػ  اػػب إكتليػػ  تلتػػ تؽ ف   ػػتل  رته ػػفي  ف  .1
 . 1991هترت   غ ت فتزي  ت  تب   ـ ت لوـ ف 

 ػػػػت   ػػػػو  تلػػػػ يف يت ػػػػيف لزػػػػلتف تلطيػػػػؼ تله ػػػػل ا : ل  تل ػػػػ ترا تل يت ػػػػي  اػػػػب   .2
 تليضتتي  اب     تلللب تل يت ب 

 المجالت :

*:   عف ر  ل  اب رهز  تزي  تلف  يػ  ف لزتزػلـ تإل  ػت ي ف هترتػ  فت يػفف ـ. يت ػيف 
رهزػػػ  تزيػػػ  4 طػػػا رل ػػػذ :  لتلػػػب فتػػػ ض تل   ػػػ  تإللوريػػػ  لق ػػػت   ػػػو  تلػػػ يف

 2112تلف  ي  ف
 :المقابالت

ت   و  تل يف تليضتتي   رقت زػ  ده تيػت تل تعػف *:  .  ليوف تل يش ف ر ي  لتـ   
 ـ .2112-2-17 فت يخ 
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 التغطيت اإلخباريت للمبادرة اخلليجيت
 يف صحيفت اخلليج اإلماراتيت 

 34/22/3122لغاية  34/7/3122للمدة 

 م.م. محمد أحمد مخلف
 قدم الصحافة/ كلية اإلعالم/ الجامعة العراقية

 املقدمة
بااااات اا اااالًا أ  ابحااااابم أ اااابب اقصااااص قاااابة ب  اااات باب  اااا  ة  اااا   ًا ب  اااا  

صابا  اااا اات اااا  اذااايظت راااصع ابظاااار ة اصحطااااا  اا اااح  ابتطااا  ابيب ااا  ااااك ق اااا  تي
ايب اا ة اااك ل ياا  اات ااا  باا   اباابا ي ابياا  بق ااتا ات قتبا صاا  اا اا قا بحااب ب ااا  
 اب لاا  اابيت اص   قحت ك ابتصااس اإلعالقك با ائ  اات ا  اب قار  ي األ  ى.
ك اقا  رصاا أ اابلت اب الاا  ا ا اا  ااك ع ا  ابتطااا  ابتيصاباا ك أباة ااا

تذاي   اات اراات اابتار    ااك ابا أي ابحاام ابقلظاك اابابابك اابيظقا  ابقحبا ة إ  أل اا  
ا ت ا را اتاق تها ت تط ع أ  ت ظب ابقااز   أي   قا  أي أباة أ ا ى يقاا أ  بظ الاا  
قب ة ااعظ  ااك ت ط ا  األلاباث بيا   ااصبهااي ل اث أ ابب ابحاابم اب اام  حا ش ابلابث 

 بلظ  بظلظ .
ابح ب ااا  ابتاااك اايبااات األلاااباث...  ااال    اب ظااا   اإلقا ات ااا   اقااا  اب ااالاا 

ابتااك  ااحت قصااص تر   ااها إبااك تطااا   إقياص اتهااا بذااي   قيصهااا قاا  ابتق ااز ااا ااتلااص 
عظاااك قاعااابة  قار   ااا  يب ااا ة ااا اااح  ااااك ظااا  تصاااااس قلقاااام بااا   ا اااائ  اات اااا  

 ابق تظ  .
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عالق اااا  قااااب أابااااا اقااااع ت ااااابم اباااازق  صاااا ى ا  اب ااااائق   عظااااك ابقؤ  ااااات اإل
ارتقاقهم باب ااصب ابقل طا  باالاباث اا  اابها اباك اب قهاا  بل اث تاؤ   ااك أاياا  

ذباع ا ابه بقتابحتها.  اب أي ابحام اات اراته اا 
ات اابى اببلااث اااك ب ا ااته ابقا اااع ابت ط اا  بظقباااب ة اب ظ   اا  اااك    اابة 

 اب ظ   قت صًا ق  األ با  لبابًا ببل ه.
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 مشكلة البحث
  اببااال ا  إبااك أ  ا ت ااا  قذاايظ  اببلااث اتلب اابراي  بقااا  يااا  أ ااحب  ذاا 

 .(1)ق  إ  اب ابلظا  بها
اابقذاااايظ  رااااك عبااااا ة عاااا  قاقاااا  أا ق اااا   أا اياااا ة أا ق هااااام  لتاااااج إبااااك 
اببلث اابب ا   ابحظق   بظاقا  عظك ق بقاتها ابصاء ابحالقات با   عصا ا را اصتائ هاا 

عااااابة  اااا ا تها قاااا   ااااال   صتااااائ  ابب ا اااا  اا ااااحها اااااك اإلطااااا  ابحظقااااك ابلاب اااا ي اا 
 .(2)اب ظ م

اتت  اب قذاايظ  اببلااث عصاابقا  ااب ك اببالااث قاا   ااال  قاللظاتااه أا ت ا  اا  
أا اطالعاتاااه أ  ذااا ئًا قح صاااًا   ااا  ق هاااام ا لتااااج إباااك قز اااب قااا  اإل  ااااح اابت  ااا   

 .(3)اابتلظ  
ارتقاااام  اقذااايظ  اببلاااث تت  اااب ااااك اإل ابااا  عااا  ابت ااااؤ  ا تاااك  قاااا قااابى

  ل    اب ظ   بابقباب ة اب ظ     اب ا   باب ق .
 أهمية البحث

تااارتك أرق ااا  اببلاااث قااا  ارق ااا  ابقا ااااع اباااصي تصااباااه باااصبك ااااا  ارق ااا  راااصا 
اببلاااث  اااااء ب حاااازز با  اب اااالاا  اابت ط ااا  اا با  اااا  بالزقاااا  اب قص اااا  اقباااااب ة با  

لااااا  ا ا ااا   تحااا ض اب ظااا   بلظهاااا اقاااب  ااااءت ارق ااا  ابب ا ااا  عااا  ط  ااا   اااالث ق
   ا ات اببلث ابحظقك اا  قا اك ابب ا ات اإلعالق   

قا   بقه اببلث بظ  اء  اهاصع ابب ا ا  تتصااا  ق ا   تهام ابا أي ابحاام ابح باك اراك  .1
ابقباااب ة اب ظ   اا  اصهاااء اازقاا  اب قص اا  اي   اا  ابتحاقاا  قحهااا قاا  قباا   اال    

 اب ظ   ااقا ات  .
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ق اتاى ابقهصاك بظحااقظ   ااك ابقؤ  اات اإلعالق ا   ا قا قا   بقه اببلث عظاك اب .2
ااصه  تصاا  ب ا   ابت ط   اا با    ابتاك تذاتق  عظاك اا  اب با  ااباصي  حاب قا  

 ارم اب صا  اب ل    اك رصا ابق تاى.

قا   بقه اببلث بظقيتب  ابحظق ا   اهاا  حاب قلاابا  قتاا اح  بظا اا  اباك صتاائ   .3
  ابحظقااك بب ا اا  ق اا     ا اا   قهقاا  تلاباات عظق اا  عظااك اااا  ا ااتحقا  ابقااصه
 ابك ازق    حب اب  اج قصها.

 أهداف البحث
 لااااا  راااصا اببلاااثي قح ااااا  ذاااي  ت ط ااا  اب اااا ل  األاباااك قق ظااا  ب اااال    
ابب ا ااااا  )اب ظااااا  ( أ صااااااء ابقبااااااب ة اب ظ   ااااا  اابقا ااااااعات ابتاااااك ت ياااااز عظ هاااااا تظاااااك 

ك اب اا ل  األابااك اي اا  اب اال    عاا  ط  اا  ت ي زرااا عظااك قااا  صذاا  قاا  أ بااا  ااا
ت تظااا  راااصع اارتقاقاااات اراااصع ابت ط ااا  بل اااب ابق  ح ااا  اب  ا ااا   بهاااصع اب ااال   . 
ايااصبك اباابا  اب  ااقك اقااا     ااه قاا  أابا ااات اااك بحااض اب اال   اال  ابب ا اا  
)اب ظاااا  ( اباااا س بااعتقاااااب عظااااك قااااا ت   ااااه ابقحااااا    ابقهص اااا  اااااك ا ت ااااا  أابا ااااات 

 ابصذ . 
 منهج البحث
ببالاااث ابقاااصه  ابا ااا ك ااااك راااصع ابب ا ااا  ألصاااه   ااااعب ااااك   اااب ا اااتحق  ا

. الااااا  اببالاااث عااا  ط  ااا  راااصا ابقااااصه  (4)ابظااااار  بهاااب  اهااام ل   ااا  ابق اااقا 
ا تيذااا  ابق اااق   ابتاااك تح  ااها اب ااا لات األابااك ب اال  ابب ا ااا  عاا  ط  ااا  
أ باااا  اب ااا ل  األاباااك قااا   ااام تلب اااب راااصع ابق ااااق   ات  ااا قها ااااك ائاااات اق ا صااا  

بصتااائ  ابق ت ظ اا  ات  اا  را بظل ااا  عظااك صتااائ  صهائ اا  ااا اال  يقااا أ  أ اااظاب ا
تلظ اا  ابق ااقا    اااعبصا اااك ا ااع إ ابااات عاا  األ اائظ  ابتااك قااام اببالااث بط لهااا 
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عااا  ط  ااا  ابقحظاقاااات ابتاااك اا تهاااا  ااال    ابح صااا  اابتاااك تتلاااا  إباااك ائاااات  ااام إباااك 
 ك صتائ   ب بة. البات أ    تلق  قحاصك عبة تقيصصا ق  ابا ا  إب

اااااابقصه  ابا اااا ك اااااك ألاااابى قحاص ااااه ت ااااا     ااااائص ق قاعاااا  قح صاااا  
اتلظ ظها ات ب قها أا قاق  قح   ت ظب عظ اه  ا   ابتلب اب أا ب ا ا  ابل اائ  اب ارصا  

 .(5)بطب ح  ابظار ة أا ابقاق  اصبك بهب  ابل ا  عظك قحظاقات ياا   عصها
 حدود البحث وجماالته

)اب ظااا  ( اهاااك ألااابى أي ااا  اب ااال  تاز حاااًا ارااااك  أ تاااا  اببالاااث  ااال   
ققظاي  ب ه  ق ت ظ  اقصتظق  اب با  اراك االابة قا  أاائا  اب ال  ابتاك  اب ت 

 اك باب  األقا ات ابح ب   ابقتلبة.
 23/11/2111اب ا ا   23/7/2111اتم تلب ب ابق ا  ابزقصك بظب ا   قا  

ث قا   هاا  ااات اا  عظااك اراك ابقابة ابتااك ذاهبت تطاا ات اااك ابا اع اباابا ظك بظبلا
 ت ا   األزق  اا  ابقباب ة اب ظ     ق   ه  أ  ى.

 عينة البحث
( عااااببًا قاااا   اااال    اب ظاااا   ايااااا  ابق قاااااع ابيظااااك 17األ ااااك اببالااااث )

  ب ًا. 131ألعباب أ با  اب  ل  األابك )قا اع ابب ا  ( 
 أدوات البحث 

 طريقة تحميل المضمون
ابااصي  حصااك با اا  ابقلتاااى ابحااام بظقااابة رااا ألااب أ اااب ب اببلااث ابحظقااك. ا 

اات اب   عظك ق تاى ابذاي  اابق اقا ي اعظاك ااا  ق الا  تلظ ظ ا  قصظقا  اقائقا  
عظاااك أ اااس قصه  ااا  اقا ااااع  . اراااا أ  اااًا أ اااظاب بظا اااا  إباااك ا اااتصتا ات عااا  

 .(6)ط    ابتح   ابقا اعك اابص  ك عظك   ات قلببة بظ  اب  اات اب  
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   ابق قا  ب ا     ائص ابق اقا  قا  ل اث ابقاابة ا ت ب ا ت بام تلظ
ابقاااا اب ب ا ااااتها اب ا اااا    ااااائص قصت ااااك ابق ااااقا  قاااا  ل ااااث ابذااااي  أا ط   اااا  
ابحاا ض ارصاااك ق اااات عاابة ا ااتحقا  تلظ اا  ابق ااقا  بتلب ااب أ اا  قااابة اات ااا  
ع  ط    ابيذ  ع  اات ارات ا ااصاب اارتقاام ااب ا م اابصقااصج اب  اا ا  بظ قهاا  

يااصبك ابت ي ااز عظااك ص اااط األرق اا  اااك ذااي  اق ااقا  ابقااابة اات اااب   بذااي  عااام ا 
 .(7)اا   اا ت ابات اات ار   ااب ظاي   با ائ  اات ا 

بحاا  قاا  اب ااحب ا ااع تح  اا  اا ااب اقلاابب بظ باا ي اهصاااك تح   ااات   اا  
قتياقظااا  ارااااك  اااااءت ب اااا ط  اا ت ااااتااك ياااا  قاااا اااااك اب باااا  قاااا  عصا اااا  اأ يااااا  

ا اااااءت بحااااض تح   ااااات اب باااا  عظااااك أ اااااس اب ائاااابة ابتااااك تل  هااااا بظا اااا ظ   ابعااااائمي
ااب قهاااا ي اابااابحض ا  ااا   ااااءت عظاااك أ ااااس اظ  تاااه اإلعالق ااا  با ااا ه أ ااااس 
ابقااابة اإل با  اا ي أقااا اب  اام األ  اا  قاا  ابتح   ااات ا ااتطاعت أ  ت اا  إبااك عاابب ا 

  اات  ااءت  اق ا  برس به ق  عصا   اب ب  اأ ياصاهي ابيا  ااك ابق ابا  رصااك تح  
 .(8)أا     قباذ ة ابح بة ع    ائص اب ب  اأ ياصه ااظائ ه

اتصي  ابظ ص  ابباب   بب ا ا  قذايالت اإلعاالم ابقح ااا  بظ صا  )قايب ا اب( أ  
األ با  رك قا  تم صذ ع بذ ط أ  تحياس ااقاع اقا م ابق تقاع اباصي تصذا  ا اهي بقحصاك 

 ؤبي با ًا يب  ًا اك ت   ا  األصبااء ابتاك تصذا   أ  ابصظام اب  ا ك ااب  ااك ااا تقاعك
 .(9)أا ابتك ا تصذ  اط     تل   را اع  ها

اا ااااًل عااا  صباااك ا  ا اااب تح  ااا  االاااب بظ بااا ي إص أ  ق هاااام اب بااا  ذاااكء 
  تظااا  قااا  ع ااا  إباااك أ ااا ي ااااابق هام اب اااائب بظ بااا  ااااك اب ااا   ابتا اااع عذااا    ااا  

ق هاام اب با  ااك ابص ا  األا  قا  اب اا    ابق هاام اب اائب ااك اب ا   ابحذا   ي با  أ 
ابحذ        صبك ابق هام ابصي  اب ابص   اب اصك قصاهي ياصبك ااا  اب با  ااك ابابا  
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ابقت بق    تظ  بق هاقه ع  ق هاقه اك اببا  ابصاق ا ي اأ  اًا ص اب أ  ق هاام اب با  
 .(11)اك اببا  ابظ ب اب   ا  ت   قع ق هاقه اك اببا  ااذت اي  

عظك قا ت بمي ااا  تبصاك أي ق هاام قطظا  اب با   ت اق  تب ا طًا ق ااًل  ابصاءً 
أا ت   بًا  ت ار  ل     ابتبا   اك ابظ ا  اابت ا   ي ابي   احاب  ا اع تح  ا  
بظ باا  ا   ااب أ    االبصا إباااك ت اراا  أرق اا  ت ب ااب راااصا ابتح  اا  اا   ابااه اق اا  راااصا 

باا  ابااا   ابحب ااب قااا  ابق اااطظلات ابت اراا  قاااب   ابصااا إباااك اب ظااط قاااا باا   ق هاااام اب 
ابق تبطاا  بااه أا اب   باا  قصااه ق اا  اب ظااط باا   ق هااام اب باا  قاا   هاا ي اباا   عصا اا  
اب باا  قاا   هاا  أ اا ىي أا اب ظااط باا   ق هااام اب باا  اعصا اا ع قاا  صال اا  اباا   أ ااس 
ت  ااا م اب بااا  أا ذااا اط صذااا ع قااا  صال ااا   اص ااا ي ابحااا  قااا  ابقهااام رصاااا أ  اااًا إا  حت اااب 

 .(11)    عصا   اب ب  قب ت صك ع  تح    اب ب  ص  هاببحض أ  تح
ا  تياااز اب اااال  لاااا  تح  ااا  اب بااا  ااااك ق هااااق    ئ  ااا   اتااا ى ااااك با  
اب  ب أ  رصاك ط   ا  االابة  ابتا  ب اصع األصبااء اراك ص ا  ابلابث صي ابطب حا    ا  

 ى ابقح اااا  ابااصي    اا  ااصتباااع ااارتقااام بط   اا  ذاااقظ  اقا اااع   ا ااابق  ب صقااا تاا
با  ابذااا   ا هاااا الت ا اااات ق تظ ااا  ب صبااااء اأ اااظاب تصاابهاااا اأ  اب  قااا  ابتاااك تحطاااك 

 .(12)بصاع ات األصباء ت تظ  ق  ق تقع أل  
أقا اببا  ابصاق   ار  قاق هاا   اع ااك ابا اط قا  ابص   ا   اااب أي اب اباب أ  

بهاااا  اب بااا  راااا ق قااااع األلاااباث ابتاااك تاااؤ   عظاااك ل ااااة أاااا اب اب قهاااا  أا تظاااك ابتاااك
 .(13)قببا  ا تقاعك

ا حب اببحض  أ  اب ب  راا يا  لاب ا  ت اصب اصتبااع ابصااس أا تاؤ   اا همي أا 
را ي   ب ب باات  صذا  ااك ا اائ  اإلعاالم إباك اب قهاا  أي قا  اب با  ابب ا ط إباك 

 .(14)أ حب  ب  يق ا  عظك صبك ق  قط  اا  ذ  ة إبك اصباع ابل ب
 .(15)اس ي  ا  ظ  إعالق  ااأل با  اب ام تحب اك لب صاتها أ 
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ااااااك ابق هااااام ابظ ب ابااااك بظ باااا  ابق تيااااز عظااااك اإل ااااا ة اابطالقاااا   اااااء أذااااه  
م 1865ابتح   اات ارااا أقابقها إا ارااا تح  ا  ابظااا ب )صاا ث يظ اا ( اباصي صذاا ع عااام 

. )اب با  راا اإل اا ة ااب ا اج عا  ابقاربا (ي احصابقا  حاض ابيظاب   ااًل (16)ا  ا  ا ه
 بي  عصبقا  حظ اب    يظبًا اهصا را اب ب .اظ س رصا ب ب ي ا 

ا حا   أ اتاص اب االاا  ب اقحا  صاا ث ا  اات   األق  ي ا  ياا ت س قاياابا ا  
اب بااا  أصاااه )ت   ااا  قيتااااب عااا  ابلااابث اراااا بااا س ذااا ئًا  ار  اااًا اصات اااًا ااااك ابلااابث 

 .(17)صاته(
ا ااااء ابق هاااام ااذاااات ايك بتح  ااا  بظ باااا   )راااا اباااصي   ااااام بص ااا  قحظاقااااات 

بذاااي  قظتااازم لاااا  اقاااائع قظقا ااا ي أا  حياااس ألااابا ًا قح صااا  بر اااظاب قي ااا ي  قح صااا 
ابر ااا ع ط   ااا  ققيصااا  اابااقح ااا ي ااابتااازام رقاااا اب ا ااا تا  ابظتاااا  تق ااازا  اب بااا  ااااك 

 .(18)اب لاا  ااذت اي  (
قاا  صال ااا  أ ااا ى   اااا  ب. عباااب اب اااتا   اااااب برصاااه إصا ياااا  اب بااا   حصاااك ااااك 

 ي ااااا   اااتاصظك اايااا  قلااا    ااال    ر  اباااب ت ب اااا  اب ااا   قحظاقاااات تص اااع ابلياقااا
 .(19)  ا  بر  ا تح    بظ ب  ب  را ذكء تيتذ ه اب ام ابم تي  تح اه ق  قب 

ا  ى ب. ل ص   عبب اب اب  )أ  اب با  راا يا  ل   ا  لاب ا  أا   ا  قح ااا  
 .(21) هتم بها أيب  عبب ق  ابصاس(

  ااب أ   لاااي ذاا ئًا  ا ااًا  )أ  اب با  (21)ا قاا   ااا  اباابيتا   ظ اا   ااابات
عااا  ابقحتااااب اابقاااربا  ب اااؤ   ااااك ابصااااسي ا  اااب أ   تق اااز باب ائااابة ااألرق ااا  ااب ااابة 

 ااب ب (.
 (22)اا اااًل عاا  صبااك   اا   اباابيتا  قلقاااب أبراام تح   ااًا أ اا  بظ باا  ب ابااه

)أصاااه ا ااا  قا ااااعك بق ااا  تطظاااع باااه ابقؤ  ااا  اإلعالق ااا  بظ ااا   اااهظ ي اعباااا ات 
بااقاااع اابت ا ااا   ااأل اااباب اابصتاااائ  ابقتالااا  اابقتتابحااا  بلااابث ق ااا  ة اا ااال  عااا  ا
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لااابك أا  أي أا قاقاا   ب ااب اااات بظصظاا ي أا اياا ة أا ق اا   أا صذاااط قهاام تت اا  
 ق حهاااا بق اااتقحهم اأاااا ابع اقاا اااه أا بابق تقحاااات األ ااا ى يقاااا ت اااارم ااااك تااااع تهم 

 ات    هم ات ظ تهم اتل   اب بب ابقابي بها(.
 باريةالتغطية اإلخ

تاظاا  ا ااائ  اإلعااالم ابق تظ اا  ياا  إقياص اتهااا ابقاب اا  ااببذاا    اااك قتابحاا  
األلااااباث ابتااااك  ذااااهبرا ابحااااابم ياااا   ااااامي اقااااع ت ااااابم اباااازق  صاااا ى أ  اب ااااائق   عظااااك 
ابقؤ  ات اإلعالق   قب أابا ارتقاقهم باب ااصب ابقل ط  بابت ط   اإل با    ااك ص ا  

ذاباع األلباث اا   ابها إبك اب قهاا  بل  اث تاؤ   ااك أاياا  ابا أي ابحاام اات اراتاه اا 
ا ااااابه بقتابحتهااااا ابهااااصا  حتقااااب ابقتظ ااااك عظااااك ا ااااائ  اإلعااااالم اااااك قح ااااا  ق   ااااات 

 األلباث اقا آبت إب ه ق  صتائ  اق اع ات عظك اب ال  ابقلظ   اابباب  . 
باااصا اااار  ابت ط ااا  اإل با  ااا  را  اااها األ ا اااك ابت ااا ب قااا  ابقتظ اااك اابتااار    

ايظقاااا ياصااات اا ااال  اب ااا ط  ارصهاااا  اااا  ت اااع ابقتظ اااك ا هاااًا با اااه أقاااام  (23)ا اااه
. اقب ا ع ابحب ب ق  ابق ت ا   اابباال     قظا  قا  ابتحاا    (24)ابل ائ  اب ار   

 بظباب  عظك ق هام ابت ط   اإل با    ق  أرقها  
   لابث ابت ط   اإل با     رك عقظ    قع ابقحظاقاات اابا اائ  اابب اصاات ابقتحظ ا .1

قحاااا  . ااإللاطاااا  بر اااابابه اقيااااا  اقاعااااه اقح ااااا  ابذ  اااا ات ابقذاااات ي  ا ااااهي 
 اتلا   رصع األلباث إبك أ با  ت تل  ابصذ .

ارااك عبااا ة عاا  ق قاعاا  قاا  ابب اصااات اابقحظاقااات ابتااك تذااب ابقتااابع إبااك قتابحاا   .2
 لبث قا.

بهاا رك ابحقظ   اب ل    ابتك تت اق  ق قاعا  قا  اب طااات ابتاك   اام قا   ال .3
ابقلاااا   اب اااال ك باببلااااث عاااا  ب اصااااات اقحظاقااااات عاااا  ابت ا اااا   اابتطااااا ات 
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ااب ااصااب ابق تظ اا  بلاابث أا ااقحاا  أا ت اا  ب قااا ابقحصااك أ اا     ااب عاا  ياا  
 .(25)األ ئظ  بتك قب تتباب  إبك صر  ابقتظ ك بذر  رصع ابااقح  أا ابلبث

ب تلب ابع بقا ااع عقظ   قت ظ ظ  اب طاات   ام بها اب ل ك بط     تتابح ا  عصا .4
ابت ط اا  التااك أ اا   طاااةي اتتطظااب قاا  ابقصااباب أا ابق ا اا  بااص  أق ااك  هاابع 
قاا  أ ااا   قاااع أيبااا  قاااب  قااا  ابقحظاقااات اابل اااائ  ابقاااا   حااا  ت ط تاااه بظلااابث 

 .(26)قتياقظ 

عقظ ااا  تتبااااع األ بااااا  قاااا  ق اااااب را اع  اااها قاااا   ااااال  ا ااااائ  اإلعااااالمي قااااع  .5
 .(27) اصات اابت ا    اب ا   بلبث قا  ا ة أ  تظم رصع األ با  ب ق ع ابب

 أنواع التغطية اإلخبارية
باا س رصاااك ات ااا  باا   اببااال    عظااك أصااااع قلااببة بظت ط اا  اإل با  اا  ا ذاا   
عااابب قاااصهم إباااك أ  ابت ط ااا  اإل با  ااا  ت تظااا  ل اااب قح اااا  ابت اااص  . اقااا اًل رصااااك 

 أصااع عبة ق  ل ث تاق ت لبا ها ارك  
 لتمهيدية:. التغطية اإلخبارية ا1

اراك ابتااك تهااتم بابل اا  عظااك ابب اصااات اابقحظاقاات ابقتحظ اا  بلاابث قتاقااعي 
أي لاااابث باااام  ااااتم بحااااب ابياااا  رصاااااك قؤذاااا ات تذاااا   إبااااك اقاعااااهي اقاااا اًل ااااااز لاااازب 
ابقحا  اااا  بر ظب اااا  ااصت ابااااات ابص اب اااا  تحصااااك  اااا اط ابااااازا ة ابلايقاااا  اتذااااي   ازا ة 

لااباا  بظل ااا  عظااك قحظاقااات عاا   ئاا س  ب اابةي اهصااا    ااب بابت ط اا  ابتقه ب اا  ق
 .(28)اباز اء اب ابم اأرم ابق ذل   بتابك ابقصا ب ابازا    اب ب بة

 . التغطية اإلخبارية التسجيمية أو التقريرية:2
اراك ابت ط ا  ابتااك تاتم بحاب اقاااع ابلابث احااًل أا رااك تاتم ب لاباث ابقتاقحاا  

لبا ااه اقااا لاابث احاااًلي اابااب أ  ل اث  ظهاا  ا قااا قاابى اات ااا  باا   قااا ياا  قتاقحااًا 
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 اااتم تاااصي   اب قهاااا  باااابتطا ات اب ااااب   ب بطاااه بااااب ب  اب اااب م ق ااا  ا ااات اب  از ااا  أا 
 .(29)لباث زبزا ...ابخ

 . تغطية المتابعة اإلخبارية:3
ارااااك ابت ط اااا  ابتااااك تحاااااب  صتااااائ  أا تطااااا ات  ب اااابة اااااك ألااااباث أا اقااااائع 

 ااالبت ا اات اب  ابااازا ة  اام عاا ض بحااض   اااب  ي اقاا اًل اببلااث عاا  ابقالب ااات ابتااك
ابقحظاقااات عاا  أع اااء ابااازا ة اب ب اابة اابتح  اا  بل اااة ياا  قااصهم اقصا اابهم اب اااب   

 .(31)اقؤرالتهم
 مراحل التغطية اإلخبارية

 اا ى اباابيتا  عبااب اب ااااب  ااح ب  ب ااع أ  عقظ اا  ابت ط اا  اإل با  اا  تقاا  بحاابة 
  (31) طاات اق ال  ارك عظك ابصلا ا تك

  ط  بت ط   اب ب  ق  ق تظ   ااصبه.  ا ع .1

اإلعااباب ابق اااب  بت ط ااا  اب بااا  قااا   ااال  ااطاااالع عظاااك ابق ااااب    ااا  ابل ااا   .2
 اق م ابقحظاقات اب ل   . 

 ااصت ا  إبك قيا  ابلبث بظاقا  عظك ت ا  ظه.  .3

 ق ابظ  ابق اب  ابق تظ   قع ابت ي ز عظك ابق اب  األ ا    بظ ب .  .4
 لتغطية اإلخبارية:العوامل المؤثرة في ا

 رصابك ابحب ب ق  ابحااق  ابتك تؤ   اك ابت ط   اإل با     
ابحااقاا  ااقت اااب    أ  ابصذاااط اإل بااا ي  تاار   ذاارصه ذاار  ابصذاااطات اإلص اااص    .1

األ ا ى بااا ابت    اات ابقاب اا  اقاابى اا تهاا ااباابعم ابق اقاح بظحقاا  اابق ا ااظ   
 .(32)اابقل     اتياب   أ هزة اببلث
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حااقااا  اب  ا ااا    تاااؤبي اب ااا اط اب  ا ااا   با ًا قاااؤ  ًا ااااك ات اراااات ابت ط ااا  اب .2
 اإل با    ا  قا أ  اب ل  اابق الت ت  ع بظصظام اب  ا ك ابلايم. 

 اب ااعب ااب ااص   ااألع ا  ابتك ت  ب ابقؤ  ات اإلعالق   ا  قا اب ل  قصها.  .3

اب اا م اإل با  اا  ابتااك تااؤق  بهااا ابقؤ  اا  اأا ابرااا ااأل الق ااات ابقهص اا  بظقلاا      .4
 اابق ا ظ  . 
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 نتائج التحميل 
 الصحف المعنية: 

اب ظاااا     اااال     اق اااا    ا اااا   ق اااات ظ   ااااب ت ياااارا   اااال    اااااك أقااااا ة 
ب ت عذا ة  ا ل   19/11/1971ابذا ق  قب  ااتلابي  ب  ابحبب األا  قصها اك 

(  ااا ل   اق ااًا ا ااااًل عاا  ابقاللااا  111بع اعذااا ا   اا ل   ااام ا اات  ت بااا) اام باار  
 ابق ت ظ . 

 (33)مالحق صحيفة الخميج
   - ب  بظ ظ   عبة قالل  يا  أرقها 

 م. 1981اب ظ   اب  ااك عام  .1

 م. 1991قظل  أ   األ باع  .2

 م. 1995قظل  ا ت ال  اب قح   .3

 م. 1995قظل  ذباب اب ظ   عام  .4

 م. 2111ام قظل  اب ل  اابطب ع .5

 م. 2113قظل  ا ائ ات عام  .6

 م. 2113قظل  ابب   بظل اة عام  .7
اتحاااب  اااال    اب ظااا   قاااا  أيباااا  اب ااال  اااااك اباااااط  ابح باااك ل ااااث بااااب ها 
ات اق اااااات قاااااع بحاااااض اب ااااال  ابحابق ااااا  ق ااااا  ابظاقاصاااااب اب  ص ااااا   اابص ا اااااا ك تاااااا قز 

ا اص تاب با س... األق  ي   اابحب ب ق  اياات األصباء ق   ا اذ تبب سي اا اصس با س 
ابااخ ابهااا قياتااب  ا   اا  اق ا ااظا   صتذاا ا  لااا  ابحااابم ا اااًل عاا  قياتبهااا با اا  

 اببا  ابح ب  .
  أس تل   را عبب هللا عق ا  ت  م ذ    ت  م عق ا  ت  م قؤ س اب ل   .
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 نتائج التحميل
 اب ئات اب ئ    ب   بة اب ظ    ابتري ب عظاك ص ااح ابقبااب ة اب ظ   ا  إص التظات

االتااا  ابتري اااب  29.74تيااا ا ًا ابص اااب   69راااصع اب ئااا  ابق تبااا  األاباااك ال اااظت عظاااك 
أقااا  26.72تياا ا ًا ابص ااب   62عظااك ص اا  اب ااظط   ااظق ًا ابق تباا  اب اص اا  ال اا  عظااك 

ائ  ابتري اب عظاك عابم قالل ا   اابب ايباا    ااات اببابا  ا اب التظات ابق تبا  اب اب ا  
ااااك لااا   التظااات ابتري اااب عظاااك ابقتابحااا  اب اااابة  21.98تيااا ا ًا ابص اااب   51ال اااظت 

تياا ا ًا ابص ااب   28بظاابا  اب ظ   اا  عظااك تص  ااص ابقباااب ة ابق تباا  اب ابحاا  ال ااظت عظااك 
االتظاات ابتري ااب عظااك بعاام ق ظااس األقاا  بظقباااب ة ابق تباا  اب اق اا  ال ااظت  12.16
 .  9.48تي ا ًا ابص ب   22عظك 

 ( 1 با  )
ائبة اك أ با  اب  ل  األابك اك    بة اب ظ   أ صاء  ا ب اات ارات اب ئ    اب 

 23/11/2111اب ا    23/7/2111ابقباب ة اب ظ     بظقبة ق  
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الرئيسة ت
 األابك 29.74 69 ابتري ب عظك ص اح ابقباب ة اب ظ      .1
 اب اص   26.72 62 ابتري ب عظك ص   اب ظط   ظق اً   .2
 اب اب   21.98 51 ابتري ب عظك عبم قالل    ابب ايبا    اات ابباب   .3
 اب ابح  12.16 28 ابتري ب عظك ابقتابح  اب ابة بظبا  اب ظ     عظك تص  ص ابقباب ة  .4
 اب اق   9.48 22 ابتري ب عظك بعم ق ظس األق  بظقباب ة  .5

  %111 232 ابق قاع

 ة:. التأكيد عمى نجاح المبادرة الخميجي1
ا قا   ص اب ئا  األاباك ابتري اب عظاك ص ااح ابقبااب ة اب ظ   ا  اائاتهاا اب  ع ا  
صاللااظ أ  اب ئاا  اب  ع ااا  األابااك راااك ات ااا  األطااا ا  ابقت ااا ع  عظاااك بصاااب ابقبااااب ة 
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 43.47( تياااا ا ًا ابص ااااب  31ابااااصي ل اااا  عظااااك ابق تباااا  األابااااك بتياااا ا ات اعااااببرا )
ا عظااك رااصع اب ئاا  اب  ع اا  ابهااصع ابص ااب  أصقااا صاللااظ رصااا أ     اابة اب ظاا   اااك ت ي زراا

تؤيب ابقاق  اب  قك ابلياقك بابا  اب ظا   ااك ابقبااب ة ااباصي ياا   ؤياب باقاا عظاك 
ب ازع يرص از يب   ب  ااص از األرم.  اابتزام بابقباب ة اا 

ا اااااءت اب ئاااا  اب  ع اااا  اب اص اااا  ابلااااب قاااا  ابت اااا  لات اب اا اااا  بظقباااااب ة اااااك 
اراااااك بق لظااااا  قت بقااااا  بت  ااااا خ با   36.23( تيااااا ا ًا ابص اااااب  25باااااا)ابق تباااا  اب اص ااااا  

ابقبااااااب ة اتياااااا  قيقااااااًل بظ ئااااا  اب  ع ااااا  األاباااااك إص أيااااابت اب   ااااابة عظاااااك ابلاااااب قااااا  
ابت اا  لات اب اا اا  بظقباااب ة ارااا صات ابقص ااز ابااصي تحت ااب با  اب ظاا   برصااه أا اا  

ظ ااه اب   اابة اااك  طابهااا اأراام اص ازاتهاااي ابااصبك  اااء اااك ابق تباا  األابااك ققااا أياابت ع
 أ صاء ات ة ابقباب ة اب ظ     اعظك   لتها األابك.

( 14االتظت اببعاة إبك اب    ب   األط ا  ابقت ا ع  ياا  ابق تب  اب اب ا  باا)
ارااااك اب ياااا ة ابتااااك تؤيااااب عظااااك صات بصاااااب ابقباااااب ة ابقط الاااا   21.28تياااا ا ًا ابص ااااب  
 بت ا   األزق .

 ( 2 با  )
 ب  ع   بظ ئ  اب ئ    األابك  ا ب اب ئات ا

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الفرعية ت
 األابك 43.47 31 ات ا  األط ا  ابقت ا ع  عظك بصاب ابقباب ة  .1
 اب اص   36.23 25 ابلب ق  ابت   لات اب اا   بظقباب ة  .2
 اب اب   21.28 14 اببعاة إبك اب    ب   األط ا  ياا   .3

  %111 69 ابق قاع

 

 
 

 

 

 

   

 

 التغطية اإلخبارية للمبادرة الخليجية 
 في صحيفة الخليج اإلماراتية

 م.م. محمد أحمد مخلف
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  037 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 . التأكيد عمى نقل السمطة سمميًا: 2
ا قا   ص اب ئ  اب اص   اائاتهاا اب  ع ا  ص اب أ   ا ا ة تطب ا  بصااب اات اق ا  

اراك ص اب  ق ت حا   يازت  41.93( تيا ا ًا ابص اب  26إص  اءت ااك ابق تبا  األاباك باا)
ات بحابم تطب ا  عظ ها اب   بة ااك أ با راا ااك تبصاك اا اب بظقبااب ة ا بًا عظاك ااصت ااب

بصااب اات اق ا ي ا اااءت اب   ابة بتؤياب عظااك  ا ا ة تطب ا  بصاااب ابقبااب ة ابذاي  يب اا  
 عظك   لات اب   بة ابص ب  يب  ة أ صاء ا ع ابقباب ة اب ظ    .

أقااا اب ئاا  اب  ع اا  اب اص اا   اا ا ة تهبئاا  ابذااا ع ا ااب  اااءت اااك ابق تباا  اب اص اا  
قاااا أيااابت عظ اااه اب   ااابة قااا  أ   ااا ا ة تهبئااا  اراااا  38.71( تيااا ا ًا ابص اااب  24باااا)

ابذا ع را اات ا  ابصي  احته ابقباب ة اب ظ   ا  اابتاك قاا تؤياب بائقاًا  ا ا ة اباقاا  
  ظ  تهبئ  ابذا ع اا  ابق ا  س ابتك اقحتها ابقباب ة.

( تيااا ا ًا 12االتظااات ائااا  اب  ااااء عظاااك ابقظاااار  ابق اااظل  ابق تبااا  اب اب ااا  باااا)
ك إذااااع    ااااا  اب  ااااء عظاااك ابقظاااار  ابق اااظل  بااا   األطااا ا  ارااا 19.35ابص اااب  

ابقت ااا ع  اااك اباا ق ي ارااصع اب ئاا  ا بت بهااصا ابتياا ا   بًا عظااك ابحصاا  ابق اا ط ابااصي 
 اح  اال   ابي  اا  قاا  األب  اااء اقلااباا  ابحااابة إبااك طااباا  ابلاااا ي ابااصبك  اااء اباا ب 

قظاار  ابق اظل  قا  أ ا  عب     بة اب ظ   ق    ا ة إذاع    اا  اب  ااء عظاك اب
 ل   بقاء أبصاء ابذحب اب قصك.

 ( 3 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اص  

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الفرعية ت
 األابك 41.93 26   ا ة تطب   بصاب اات اق    .1
 اب اص   38.72 24   ا ة تهبئ  ابذا ع  .2
 اب اب   19.35 12  ظل اب  اء عظك ابقظار  ابق  .3

  %111 62 ابق قاع



 
 

 

 

 

   

 

 التغطية اإلخبارية للمبادرة الخليجية 
 في صحيفة الخليج اإلماراتية

 م.م. محمد أحمد مخلف
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  030 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 . التأكيد عمى عدم مالحقة صالح وكبار رجاالت الدولة:3
ابابص اااب  بظ ئاااات اب  ع ااا  بظ ئااا  اب ئ  ااا  اب اب ااا   ااا ا ة عااابم  ااا  ابااابالب إباااك 

اقاااب ا بت راااصع  43.13( قااا ة قااا  ل اااث ابتيااا ا ي ابص اااب  22اب ا اااك ا اااب ا بت )
ظاك قاا  لاب  ااك ق ات ب  ابا ق  اقاا  لا ط باه قا  ق ااط  قااب اب ئا  اب  ع ا  أاًا  بًا ع

تهااابب األقااا  ااب اااظم اا تقااااعك با ااا  اببابااا  اأ  ابقبااااب ة ت اااب  هابراااا يظهاااا ااااك 
 قلااب  اق اك زقام األق  قب  ااص الت.

ا اااء اإل اا ا  عظااك أعطاااء  ااقاصات ل    اا  بظقحا  اا  اااك ابق تباا  اب اص اا  
قااا  أ ااا  ابا اااا  إباااك  37.25( تيااا ا ًا ابص اااب  19باااا) بابص اااب  بظ ئااا  اب ئ  ااا  اب اب ااا 

 ات ا   ي ظه ابط ا   ابرذ ا  ق ظس ابتحاا  اب ظ  ك ب    اصت ا  اب ظط .
( 11ا ااااءت ااااك ابق تبااا  اب اب ااا  ائااا  ابل ااااص  اب  اااائ   بظااا ئ س اب قصاااك باااا)

 .19.61تي ا ات ابص ب  
 ( 4 با  )

  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اب  

 التكرار الفئة الفرعية ت
النسبة 
 المئوية

 المرتبة

 األابك 43.13 22   ا ة عبم   ب اببالب إبك اب ا ك  .1

2.  
اإل  ا  عظك أعطاء  قاصات ل      

 بظقحا   
 اب اص   37.25 19

 اب اب   19.61 11 ابل اص  اب  ائ   بظ ئ س اب قصك  .3
  %111 51 ابق قاع
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 عاون عمى تنفيذ المبادرة:. المتابعة الجادة مجمس الت4
بابص ااب  بظ ئاا  اب  ع اا  األابااك ااا ض با   قااابك عظااك ا ااائ  اإلعااالم اب قص اا  

اص ااب أ     اابة اب ظاا   قااب  46.42( تياا ا ًا ابص ااب  13ا ااب التظاات ابق تباا  األابااك بااا)
عي اات اب ااا ة تقاقااًا اااك أابا اتهاااا ا ااب  ياازت اااك ت ط تهااا عظاااك ياا  قااا تحت ااب اصاااه 

اا  قا اك قا ت بقاه ا اائ  اإلعاالم اب قص ا ي باصبك  ااءت ت ط تهاا  تل  ض إعالقك.
اااك ت ي اااز اا اااب عظاااك قاااا قابااات أصاااه تلااا  ض إعالقاااك اا اااب ااااك ق اااا  اب ااالاا  
ابق اا اءة أا ابق ااقاع  اابق تباا  قاا   ااال  ت ي زرااا عظااك عبااا ات تذااح  ات اا  األزقاا  

ابا ااائ  قاا  ا اا  تهبئاا   اتهابب ق اات ب  ابت ااا   ايااصبك ابتري ااب عظااك ابص اب اباابائم بتظااك
 ابا ع.

( تيااا ا ات 11ا ااااء ااااك ابق تبااا  اب اص ااا  ا ب ااا  ابتص  ص ااا  بظقبااااب ة اب ظ   ااا  باااا)
 ارصع اب ئ  رك ق   ق  قا أيبع عظ ه ابقباب ة ق ا ًا اتي ا ًا. 35.73ابص ب  

( تيااا ا ات 5اتااارتك ااااك ابق تبااا  اب اب ااا  إ  اااا  قااا اقب   بقتابحااا  األا ااااع باااا)
ا يزت عظ ه اب   بة اك ق ق  ت ط تهاا أ صااء طا ح ابقبااب ةي ا يازت  17.85ابص ب  

اب   ابة عظااك ااصت اابات اااك رااصا ابق اا  قاا  زاا ا  ا ااع ق زاص اا   ا ا  بيااك  ااتقي  
 ابق اقب   ق  اص از قهاقهم.

 (5 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب ابح 

النسبة  التكرار الفئة الرئيسة ت
 رتبةالم المئوية

ا ض با   قابك عظك ا ائ  اإلعالم اب قص     .1
 األابك 46.42 13 ياا 

 اب اص   35.73 11 ا ب   ابتص  ص   بظقباب ة اب ظ      .2
 اب اب   17.85 5 إ  ا  ق اقب   بقتابح  األا اع  .3

  %111 28 ابق قاع
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 . التأكيد عمى دعم مجمس األمن لممبادرة:5
   بة اب ظ  ي أقاا بابص اب  بظ ئاات اب  ع ا  اتلتا  ارك اب ئ  اب ئ    اب اق   ب

ابق تبااا  األاباااك  ااا ا ة ابتحاقااا  قاااع قااا ا ات ق ظاااس األقااا  اب ا ااا  بابت اااا   اابتاااك 
ارااا قاا   54.55( تياا ا ًا ابص ااب  12التظاات ابق تباا  األابااك قاا  باا   اب ئااات اب  ع اا  بااا)

بام تيا   اابة ااك ابتحاقا  قاع  أصهاا ابقلاا  ابتك تؤيب اب   بة عظ ه باقًا ات هم بحض األطا ا 
 ابق ا . رصع اب  ا اتي ابم تل    طاات قظقا   اك رصا

أقااا بابص ااب  بظ ئاا  اب  ع اا  اب اص ااا  تبصااك ق ت لااات ابا ااطاء ابااباب    بابت اااا   
ارااااا قااااا أياااابت عظ ااااه  45.45( تياااا ا ات ابص ااااب  11ا ااااب التظاااات ابق تباااا  اب اص اااا  بااااا)

ابلا  االاب أبا ز قق ازات اص ا اج األزقا  ابلاب ا  اب   بة بذي  قتي   اعبته  زءًا قا  
 اك اب ق .

 ( 6 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اق   

 التكرار الفئة الفرعية ت
النسبة 
 المئوية

 المرتبة

1.  
  ا ة ابتحاق  قع ق ا ات ق ظس األق  

 اب ا   بابت ا  
 األابك 54.55 12

 اب اص   45.45 11 ابت ا  تبصك ق ت لات ابا طاء ابباب    ب  .2
  %111 22 ابق قاع
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 النتائج 
 -ظه  ببى اببالث عبب ق  ابصتائ  ارك يقا  رتك 

ظهااا  ااااك  ااااء راااصا اببلاااث ا  اب ااالاا  ااإلعاااالم الاااب ابا اااائ  اب ئ  ااا  بص ااا   .1
 ابقحظاقات ع  ابقباب ات.

 اب ااال  ا  رااام اباااص    ظحباااا  ابااابا  ابااا ئ س ااااك ابا ة اازقاااات عااا  ط  ااا  ص ااا  .2
 اا با .

ظهااا  ا  ابقظاااار ات إلااابى أصاااااع اازقاااات ا ااا قا إصا تلابااات اباااك اعت ااااقات  .3
 اا تق ت بقبة زقص   قلببة .

ااك  اااء تلظ اا  اا بااا  اااك    اابة اب ظاا   ظهاا  ا  الاازاب ابقحا  اا  يااا  بهاام  .4
 با  يب   اك تل  ك ابذا ع اا  ا    ائظهم ابك اب ظط .
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 اهلىامش
                                                   

ي )ابيا اات  اياباا  ابقطباعاااتي 9ألقااب بااب ي أ ااا  اببلااث ابحظقااك اقصار ااهي ط (1)
 .85(ي ص1984

قلقااااب عبااااب ابلق اااابي اببلااااث ابحظقااااك اااااك ابب ا ااااات اإلعالق اااا ي )اب ااااار ة  عااااابم  (2)
 .71(ي ص2111ابيتبي 

ا اااات باقاته  ااااق   قلقااااب ل اااا  ي ابق ااااقا .. تح   اتااااه اق ار قااااهي قلبباتااااه ا  (3)
 .111(ي ص1996ي )اب ار ة  عابم ابيتبي 2األ ا   ي ط

(ي 2ي ط1996 اااق   قلقاااب ل ااا  ي تلظ ااا  ابق اااقا ي )اب اااار ة  عاااابم ابيتااابي  (4)
 .78ص

 ااق   قلقااب ل اا  ي بلاااث اإلعااالم األ ااس اابقبااابئي )اب ااار ة  عااابم ابيتااابي  (5)
 .19( ص1976

)ب اااباب  ذااا ط  ابل اااا ة بظطباعااا  ب. لق ااب  اعااابي أ ا ااا ات اببلاااث ابقصه ااكي  (6)
 .28(ي ص2114اابصذ ي 

صاب اا   اااابمي تلظ اا  ابق اااقا  اااك ابب ا اااات اإلعالق اا ي )اب اااار ة  با  ابق اااال   (7)
 .15(ي ص1982بظطبعي 

ب. قلقاااب قحااااضي اب بااا  اإلصاعاااك اابتظ ز ااااصكي )اب اااار ةي با  ابيتااااب ابلاااب ثي  (8)
 .8م(ي ص2111

 .94ي ص2111(ي 1صاعات ابح ب  ي تاصسي عبب )ب. قصك ابلب بيي ق ظ  اإل (9)
ي )اب ااااااار ة  عااااااابم ابيتاااااابي 4ب. اااااااا ا  أبااااااا ز اااااابي ااااااا  اب باااااا  اب اااااال كي ط (11)

 .13م(ي ص2111
 .13اا ا  أبا ز بي م.س.صي ص (11)
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 (12) Macbriode S. eted Manyvoice – one world 
communication and society – today and tomavren (Report 
by The ICSCP London: Kogan – 1983) P. 15. 

 .95ب. قصك ابلب بيي م.س.صي ص (13)
 ابااا ت رااا ال بي ابيتابااا  بظتظ ز اااا  ااإلصاعااا  اا اااائ  اإلعاااالم األ ااا ىي ت  قااا   (14)

 .491(ي ص2113ا  ب ل   اازيي )األقا اتي با  ابيتابي 
 .77اا ا  أبا ز بي م.س.صي ص (15)
م(ي 1992ي )اب اار ة  عاابم ابيتابي 2اب ال ي طب. اا ا  أبا ز بي ا  اب ب   (16)

 .27ص
ابب اا اااااا  ياااااا ت س قايااااابا ا ي قباااااابئ تل  ااااا  األ باااااا ي ت  قااااا  ب. أب اااااب  (17)

 .22م(ي ص2111  ا ي )بقذ   ب. أب ب   ا ي 
إ اااقاع   إبااا ار مي اااا  ابتل  ااا  اب ااال ك بااا   ابصظ  ااا  اابتطب ااا  )اب اااار ة  با   (18)

 .11م(ي ص1998اب   ي 
م( 1999اب ااااتا   اااااابي ااااا  يتاباااا  األ بااااا  )عقااااا ي با  ق ااااباايي  ب. عبااااب (19)

 .44ص
)اب اااار ة  بااابا  با   2ب. ل اااص   عباااب اب ااااب ي اب ااالاا  يق اااب  بظتاااا  خي ط (21)

 .22م(ي ص1961صذ ي 
)اب ااااار ة  با   2ب.  ظ اااا   اااااباتي اب اااالاا    اااااب  اا ااااتحباب اااااا  اعظاااامي ط (21)

 .21م(ي ص1967ابقحا  ي 
براااامي اصاااا  ابتل  اااا  اب ااال ك باااا   ابصظ  ااا  اابتطب اااا  )اب  اااااض  ب. قلقااااب أ (22)

 .42م(ي ص1979ببا  با  صذ ي 
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(ي تاااصسي 1أب ااب   ااا ي ابلاابث ابقتااباا ي ق ظاا  اإلصاعااات ابح ب اا ي ابحاابب ) (23)
 .26ي ص2111

صب ااا   ا ااابي أ ا ااا ات ابحقااا  اب ااال ك ابق ااا اء اابق اااقاعي اابق ئاااكي ابذااا ي   (24)
 .521ي ص1999ي اب ار ةي ابق     ابحابق   بظصذ 

عباااب اب اااااب  اااح ب  ب اااعي اااا  اب بااا  اب ااال ك )ب ا ااا  صظ  ااا  اتطب   ااا (ي با   (25)
 .137ي ص2115اب    بظصذ  اابتاز عي اب ار ةي 

ل ااب  قلقاااب قل اا ي ابت ط اا  اإل با  اا  بظذاار  اب  ا ااك ابح اقااك اااك قصاااة أبااا  (26)
 اابابي يظ اا  اإلعااالمي ظبااك اب  ااائ  ي   اااب  قا  اات     اا  قصذااا ةي  اقحاا  ب

 .126ي ص2116
قلقاااب قص ااا  ر باا ي اب باا  اب اال ك اتطب  اتااهي ق يااز اإل اايصب    بظيتااابي  (27)

 .95ي ص2114اإل يصب   ي 
ي 1984ي  ااااابةي با  ابذاااااؤا ي 2ااااااا ا  أباااااا ز ااااابي اااااا  اب بااااا  اب ااااال كي ط (28)

 .256ص
 .139عبب اب ااب  ح ب  ب عي ا  اب ب  اب ل كي ق ب   اب ي ص (29)
 .157ي ص2114قلقاب عظم ابب  ي قب   إبك اب   اب ل كي اب ار ةي  (31)
 .37عبب اب ااب  ح ب  ب عي ق ب   اب ي ص (31)
 .257اا ا  أبا ز بي ق ب   اب ي ص (32)
 قاقع  ل    اب ظ   عظك ااصت ص ت. (33)
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Research included for news covering of gulf initiative s in 

gulf's newspaper of Emirates   in theoretical aspect to focus on  

the curriculum frame  that represented with research's  problem 

as modified in question as follow  what is the range of gulf 

newspaper intersiting with private gulf imitative in Yamane s 

then transferred to  research importance  that specified in three  

major subjects  as what is research  offered to  readers and what 

the vocational level for workers  in media associations s and 

what offered for universal library then limitation the research 

goals  upon  the research concentration for analysis style of 

context  so it could help  to put answers  for such questions  that  

it were laid ,  and the researcher selection  gulf newspaper  as 

one of the most separate distribution  in united Arab of emirates. 

And the identification of time zone in four months from 

23/7/2011 to 23/11/2011 it the period that witnessed 

developments  of interior situation for research from the side of  

agreements and reconciliation for crisis from another side  . 

Then research  mentioned  the news covering from their 

identification and types  and stages and influenced  factors  in it 

 , in which the practical side for analysis research the private  

research samples  with gulf newspaper s and gave the repetitions 

s for such species in aim reach to private results with research . 


